Informaþní leták pro poplatníky danČ z nemovitostí

Organizace správy danČ z nemovitostí od 1. ledna 2013
Od 1. ledna 2013 spravuje daĖ z nemovitostí v ýeské republice 14 Þnanþních úĜadĤ se sídlem v jednotlivých krajských
mČstech a v hlavním mČstČ Praze. Správu danČ z nemovitostí vykonávají na území pĜíslu!ného kraje a hlavního mČsta Prahy
(dále jen "pĜíslu!ný kraj#) prostĜednictvím svých územních pracovi!Ģ (dále jen "ÚzP#), u nich$ jsou ulo$eny spisy poplatníkĤ (dále jen
"spravující ÚzP#). Územní pracovi!tČ Þnanþních úĜadĤ jsou zĜízena v obcích, v nich$ do konce roku 2012 mČly sídlo Þnanþní úĜady
zĜízené zákonem þ. 531/1990 Sb., o územních Þnanþních orgánech, ve znČní pozdČj!ích pĜedpisĤ (dále jen "pĤvodní FÚ#). Územní
pracovi!tČ, která se nenacházejí v sídle pĜíslu!ného kraje, jsou stanovena Vyhlá!kou Ministerstva Þnancí þ. 48/2012 Sb.
MístnČ pĜíslu!ným správcem danČ z nemovitostí je ten Þnanþní úĜad, v jeho$ obvodu místní pĤsobnosti se pĜedmČtné nemovitosti
nacházejí. DaĖové povinnosti k dani z nemovitostí za v!echny nemovitosti poplatníka, které se nacházejí na území pĜíslu!ného
kraje, jsou soustĜedČny do jednoho daĖového spisu poplatníka ulo$eného na jednom spravujícím ÚzP pĜíslu!ného Þnanþního úĜadu.
Slouþení stávajících daĖových povinností do jednoho spisu je k 1. 1. 2013 provedeno automaticky z moci úĜední, bez nutnosti jakéhokoli
úkonu poplatníka. Nedochází-li tedy oproti zdaĖovacímu období 2012 ke zmČnČ okolností rozhodných pro vymČĜení danČ, není nutný
$ádný úkon ze strany poplatníka. Spravující ÚzP je urþeno podle jednotného ní$e popsaného algoritmu.
Postup stanovení spravujícího ÚzP poplatníka danČ z nemovitostí v pĜíslu!ném kraji:
A. Má-li poplatník místo pobytu / sídlo v pĜíslu!ném kraji % spravujícím ÚzP je územní pracovi!tČ v místČ pĤvodního FÚ, v jeho$
obvodu místní pĤsobnosti se nacházelo sídlo / místo pobytu poplatníka v roce 2012.
B. Nemá-li poplatník místo pobytu / sídlo v pĜíslu!ném kraji a má zde nemovitosti, které spadaly do místní pĤsobnosti
jediného pĤvodního FÚ % spravujícím ÚzP je územní pracovi!tČ v místČ tohoto pĤvodního FÚ.
C. Nemá-li poplatník právnická osoba sídlo v pĜíslu!ném kraji a má zde nemovitosti v obvodu územní pĤsobnosti nČkolika
pĤvodních FÚ % spravujícím ÚzP je Urþené územní pracovi!tČ v sídle FÚ*).
D. Nemá-li poplatník fyzická osoba místo pobytu v pĜíslu!ném kraji a má zde nemovitosti v obvodu územní pĤsobnosti
nČkolika pĤvodních FÚ, vychází se z územní pĜíslu!nosti nemovitostí k pĤvodním FÚ a spravující ÚzP je urþeno takto:
I. je-li poplatníkem pouze danČ z pozemkĤ, je spravujícím ÚzP Urþené územní pracovi!tČ v sídle FÚ,
II. má-li v kraji nemovitosti v obvodu místní pĤsobnosti více pĤvodních FÚ v kraji, z toho stavby má v územní pĤsobnosti
pouze jediného pĤvodního FÚ, spravujícím ÚzP je územní pracovi!tČ urþené dle obvodu územní pĤsobnosti pĤvodního
FÚ spravujícího stavby,
III. má-li rĤzné druhy staveb v obvodu územní pĤsobnosti více pĤvodních FÚ, je spravující ÚzP dle pĜíslu!nosti podle druhu
stavby a následujících priorit:
1. H " obytný dĤm
Má-li jeden þi více obytných domĤ v obvodu územní pĤsobnosti pouze jediného pĤvodního FÚ, spravující ÚzP je v místČ
tohoto pĤvodního FÚ. Má-li více obytných domĤ v územní pĤsobnosti více pĤvodních FÚ, spravujícím ÚzP je Urþené
územní pracovi!tČ v sídle FÚ.
2. R " byt
Nemá-li $ádný obytný dĤm a má jeden þi více bytĤ v obvodu územní pĤsobnosti pouze jediného pĤvodního FÚ, spravující
ÚzP je v místČ tohoto pĤvodního FÚ. Nemá-li $ádný obytný dĤm a má více bytĤ v územní pĤsobnosti více pĤvodních FÚ,
spravujícím ÚzP je Urþené územní pracovi!tČ v sídle FÚ.
3. J " stavba pro rodinnou rekreaci
Nemá-li $ádný obytný dĤm ani byt a má jednu þi více staveb pro rodinnou rekreaci v obvodu územní pĤsobnosti pouze
jediného pĤvodního FÚ, spravující ÚzP je v místČ tohoto pĤvodního FÚ. Nemá-li $ádný obytný dĤm ani byt a má více
staveb pro rodinnou rekreaci v územní pĤsobnosti více pĤvodních FÚ, spravujícím ÚzP je Urþené územní pracovi!tČ
v sídle FÚ.
4. spisy ostatních poplatníkĤ fyzických osob % spravujícím ÚzP je Urþené územní pracovi!tČ v sídle FÚ.
Vznikne-li poplatníkovi povinnost podat daĖové pĜiznání k dani z nemovitostí, podává poþínaje rokem 2013 pouze jediné
daĖové pĜiznání za v!echny své nemovitosti nacházející se v pĜíslu!ném kraji na spravující ÚzP. Podává-li poplatník pĜiznání k dani
z nemovitostí za nemovitosti na území pĜíslu!ného kraje poprvé na rok 2013, urþí se spravující ÚzP dle vý!e uvedeného postupu,
vychází se v!ak ze stavu nemovitostí k 1. lednu 2013 a z místa pobytu/sídla poplatníka, aktuálního v den podání daĖového pĜiznání.
Je-li poplatník povinen podat daĖové pĜiznání na zdaĖovací období roku 2012 a pĜedcházející, podává je v$dy na spravujícím
ÚzP se zohlednČním obvodĤ územní pĤsobnosti pĤvodních FÚ v kraji, a to samostatným daĖovým pĜiznáním za ka$dý obvod územní
pĤsobnosti pĤvodního FÚ.
PĜehled Urþených územních pracovi!Ģ v sídlech Þnanþních úĜadĤ
platí pro pĜípady pod bodem C. a bodem D. I., pĜípadnČ D. III., vý!e uvedeného Postupu stanovení spravujícího ÚzP
Finanþní úĜad:
Finanþní úĜad pro hlavní mČsto Prahu
Finanþní úĜad pro StĜedoþeský kraj
Finanþní úĜad pro Jihoþeský kraj
Finanþní úĜad pro PlzeĖský kraj
Finanþní úĜad pro Karlovarský kraj
Finanþní úĜad pro Ústecký kraj
Finanþní úĜad pro Liberecký kraj
Finanþní úĜad pro Královéhradecký kraj
Finanþní úĜad pro Pardubický kraj
Finanþní úĜad pro Kraj Vysoþina
Finanþní úĜad pro Jihomoravský kraj
Finanþní úĜad pro Olomoucký kraj
Finanþní úĜad pro Moravskoslezský kraj
Finanþní úĜad pro Zlínský kraj

Urþená územní pracovi!tČ v sídle Þnanþního úĜadu:
Územní pracovi!tČ pro Prahu 6
Územní pracovi!tČ Praha-východ**)
Územní pracovi!tČ v ýeských BudČjovicích
Územní pracovi!tČ PlzeĖ-sever
Územní pracovi!tČ v Karlových Varech
Územní pracovi!tČ v Ústí nad Labem
Územní pracovi!tČ v Liberci
Územní pracovi!tČ v Hradci Králové
Územní pracovi!tČ v Pardubicích
Územní pracovi!tČ v JihlavČ
Územní pracovi!tČ Brno-venkov
Územní pracovi!tČ v Olomouci
Územní pracovi!tČ Ostrava I.
Územní pracovi!tČ ve ZlínČ

**) Urþené územní pracovi!tČ v sídle FÚ je územní pracovi!tČ v sídle kraje, urþené pro správu danČ z nemovitostí ve vybraných pĜípadech, tj. pro zjednodu!ení
správy danČ u poplatníkĤ % právnických osob s nemovitostmi v obvodu územní pĤsobnosti více pĤvodních FÚ v pĜíslu!ném kraji, nebo v nich$ by podrobnČj!í
algoritmus nastavení spravujícího ÚzP pro poplatníky % fyzické osoby byl neúmČrnČ komplikovaný.
**) ÚzP Praha-východ vznikne v místČ souþasného pracovi!tČ Praha-východ Finanþního úĜadu v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi (Thámova 27, Praha 8).
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Poplatník

Právnická
osoba

Fyzická
osoba

Nemá sídlo
v kraji

Má sídlo
v kraji

Nemá v kraji
místo pobytu

Má v kraji
místo pobytu

Má v kraji nemovitosti, které
byly v roce 2012 v obvodu
místní SĤsobnosti více
SĤvodních FÚ v kraji

Má v kraji nemovitosti, které
byly v roce 2012 v obvodu
místní SĤsobnosti jediného
SĤvodního FÚ v kraji

Má v kraji pouze pozemky,
které byly v roce 2012 v
obvodu místní SĤsobnosti
více SĤvodních FÚ v kraji

Má v kraji stavby, které byly
v roce 2012 v obvodu
místní SĤsobnosti více
SĤvodních FÚ v kraji

Má v kraji nemovitosti, které
byly v roce 2012 v obvodu
místní SĤsobnosti více
SĤvodních FÚ v kraji, z toho
stavby pouze u jediného
SĤvodního FÚ

Má v kraji nemovitosti, které
byly v roce 2012 v obvodu
místní SĤsobnosti jediného
SĤvodního FÚ v kraji

Ostatní pĜípady

UrþHné ÚzP v místČ sídla finanþního úĜadu,
vzniklého v kraji podle zákona þ. 456/2011 Sb.,
o Finanþní spriYČ ýR

ÚzP v místČ SĤvodního FÚ, v jehoå obvodu místní
SĤsobnosti byly v roce 2012 nemovitosti

ÚzP v místČ SĤvodního FÚ, v jehoå obvodu místní
SĤsobnosti bylo sídlo práv. osoby v roce 2012

UrþHné ÚzP v místČ sídla finanþního
úĜadu, vzniklého v kraji podle zákona
þ. 456/2011 Sb., o Finanþní spriYČ
ýR

ÚzP v místČ SĤvodního FÚ,
v jehoå obvodu místní SĤsobnosti
byl pĜedmČt danČ J ! stavba pro
rodinnou rekreaci v roce 2012

ÚzP v místČ SĤvodního FÚ,
v jehoå obvodu místní SĤsobnosti
byl pĜedmČt danČ R ! byt
v roce 2012

PĜedmČt danČ H nemá, pĜedmČt
danČ R ! byt byl YURFH
v obvodu místní SĤsobnosti
jediného SĤvodního FÚ v kraji
PĜedmČt danČ H ani R nemá,
pĜedmČt danČ J ! stavba pro
rodinnou rekreaci byl
v roce 2012 v obvodu místní
SĤsobnosti jediného
SĤvodního FÚ v kraji

ÚzP v místČ SĤvodního FÚ, v jehoå
obvodu místní SĤsobnosti byl
pĜedmČt danČ H ! obytný GĤm
v roce 2012

ÚzP v místČ SĤvodního FÚ,
v jehoå obvodu SĤsobnosti
byly stavby v roce 2012

ÚzP v místČ SĤvodního FÚ,
v jehoå obvodu místní
SĤsobnosti byly v roce 2012
nemovitosti

ÚzP v místČ SĤvodního FÚ,
v jehoå obvodu místní
SĤsobnosti bylo v roce 2012
místo pobytu fyz. osoby

PĜedmČt danČ H ! obytný GĤm
byl v roce 2012 v obvodu
místní SĤsobnosti jediného
SĤvodního FÚ v kraji
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