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Nechte si posílat údaie pro placení daně
z nemovitých věcí do Vašíe-mailové schránky!
Proč?

)

>

Nebudete mít starost, zda vám pošta doručísloženku včas.
Údale pro placení daně z nemovitých věcí obdržítevždy zaóátkem května.

>

vždy budete mít údaje pro placení daně z nemovitých věcí u sebe ve své
e-mailové schránce, ať jste kdekoli,
Když zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí, správce daně Vám zašle

)

)

upozornění na e-mail.
Budete moci zaplatit daň z nemovitých věcí pomocíQR kódu v pohodlí

vašeho domova.
Kdo můžeslužbu využít?
Každý poplatník daně z nemovitých věcí, který nemá zřízenu datovou schránku nebo nemá
zřízenu službu placení daně prostřednictvím SlPO.

Jak na to?
1) Vyplníte
Tiskopis je k dispozici na územníchpracovištíchfinančníchúřadŮ nebo na
www.financnisprava.cz pod záložkou Daňové tiskopisy.
2) Vyplněnou a podepsanou žádost doručítefinančnímuúřadu, u kterého jste poplatníkem
daně z nemovitých věcí.
Podáním vyplněné žádosti nejpozději do 15. března zdaňovacího období se namísto
zasíIánísloženek přihlásíte k zasí!ání údajůpro placení daně z nemovitých věcí na e-mail
v tomto zdaňovacím období.

Tiskopis vyplňte čitelně hůlkovým (tiskacím) písmem
Finančnímu úřadu pro

Územnímu pracovišti v, ve, pro

Cislo poplatníka daně
(rodné čis|o nebo VČP fyzické osoby / |Č právnické osoby)
otisk podacího razítka finančniho úřadu

zADoST

ve věci zasíláníúdajůpro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

0í Poplatník daně

příjmení a jméno, titul fyzické osoby / název právnické osoby

03 Adresa místa pobytu fyzické osoby /
obec, část obce / ulice, óíslo

t]

02 Kontakt
telefonní číslo

sídla právnické osoby (nepovinné údaje)

žádámle o zasílání údajůpro placení daně z nemovitých věcí (dále jen ,,daň") e-mailem*)
Podpisem žádosližádámle o zasílání údajůo rniši částky daně k úhradě, o existenci případnéhopřeplatku nebo nedoplatku na dani
a dalšíchúdajůpro placení daně na e-mailovou adresu
Beru/bereme na vědomí, že po dobu

zasílání údajůpro placení daně e-mailem miinám nebudou správcem daně zasílány složenky na úhradu daně

D

žádámleo změnu zasílání údajůpro placenídaně e-mailem*)
Podpisem žádosli žádámle o změnu e-mailové adresy pro zasíláni údajúo výši óástky daně k úhradě, o existenci případného
přeplatku nebo nedoplatku na dani a dalšíchúdajúpro placení daně na e-mailovou adresu

Podpisem žádosti žádám/e, aby mi/nám nebyly zasi|ány údaje o výši částky daně k úhradě, o existenci případného přep|atku nebo
nedoplatku na dani a dalšíúdaje pro placení daně e-mailem Beru/bereme na vědomí, že v případě podánížádosti o ukončenízasilání údajúpro placení daně e-mailem po 15 březnu zdaňovacího období mi/nám budou složenky zasílány až počínajenásledujícím
zdaňovacím obdobím,

Vlastnoručni podpis poplatnika daně
*) ZVolte pouze jednu

z možností a označte ji křížkem (x1

Základní informace k nové službě - zasílání údajůpro placení daně
z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu
komu ie služba určena

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2017 mohou poplatníci daně z nemovitých věcí (dále jen ,,daň"), kteři
nemaiizřízenu službu placení daně prostřednictvim SIPO a právnické osoby, které nemají zřlzenu datovou
tu, požádat místně příslušný finančníúřad, (dále jen ,,správce daně") o zasílání údajůpro placení daně
prostřednictvím e-mailu. Zřizovaná služba je elektronickou podobou a plnohodnotnou náhradou za údale zasílané
každoročně poplatníkům daně prostřednictvím tištěných a poštovnímpřepravcem distribuovaných složenek pro
placení daně z nemovitých věcí,
Poplatníkůms touto zťízenou službou správce daně každoročněpřed splatností první splátky daně jednou zašle
kompletní informaci s údaji pro placení daně na jimi určenou e-mailovou adresu, obsahujícíúdaje o výši stanovené
daně, výšinedoplatku/přeplatku a údaje pro placenídaněvčetně QR kódu, umožňujícíhoplatbu daně prostřednictvím
internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací. Pokud poplatník případně opomene uhradit daň
včas, správce daně zašle na e-mail poplatníka vyrozumění o nedoplatku. Údale pro placení daně i vyrozumění
o nedoplatku bude přílohou e-mailu ve formátu ,,pdf' souboru.

Nově zřizovaná služba není určena právnickým osobám se zřizenou datovou schránkou, kterým správce
daně zasílá podrobnou informaci pro placení daně do datové schránky, ani poplatníkům,kteři platí daň
prostřednictvím SlPO. Těmto poplatníkům bude v případě požádání o tuto službu neformálně sděleno, že službu
nelze zřídit.

zřízení a ukončeníslužbv

Poplatník podáním tiskopisu ,,Žádostive věcizasílání údajůpro placenídaně z nemovitých věcí e-mailem"
čísloMFin 5559, vydaného Ministerstvem financí (dále jen ,,Žádost"), u místně příslušnéhosprávce daně požádá
o poskytování uvedené služby.

Žadost poplatník podává způsobem uvedeným v ustanovení § 71 daňového řádu místně příslušnémusprávci
daně. Pokud poplatník platí daň u více správců daně, pro zasílání údajůpro placení daně od každéhosprávce
daně podá Žádost každémusprávci daně samostatně, Údaje pro ptacení daně budou poplatníkovi zasílány
e-mailem pravidelně každý rok do doby, než přestane být poplatníkem daně,zíidi si službu úhrady daně
prostřednictvím SIPO nebo se právnická osoba stane držitelem datové schránky, anebo než poplatnik
požádá o ukončenízasiláni údajúpro placení daně e-mailem. Případnou změnu e-mailové adresy nebo
ukončeníslužby lze provést prostřednictvím Žádosti za stejných podmínek jako přihlášení. Pokud poplatník podá
Žádost o ukončení zasíláníúdajůpro placení daně prostřednictvím e-mailu až po 15. březnu zdaňovacího období,
bude mu obnoveno zasílání složenky pro placení daně počínajenásledujícím zdaňovacím obdobím. V daném
zdaňovacím období budou poplatníkovi zaslány ještě údaje pro placení daně e-mailem.

Termín oro přihlášeni
Pro zaslání údajůpro placení daně e-maitem ve zdaňovacím období musí být Žádost podána místně příslušnému
správci daně nejpozději do í5. března zdaňovaciho období. Bude-li Žádost podána později, správce daně
tuto službu poplatnikovi poskytne až od daIšíhozdaňovacího obdobi. Toto se nevztahuje na vyrozumění
o nedoplatku, které můžebýt zasláno v průběhu zdaňovacího období.
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Tato služba nebude přihlášeným poplatníkům daně dočasně poskytnuta v případech, kdy správce daně
z objektivních důvodůnemůžestanovit daň podle aktuálního stavu k 1. 1. zdaňovacího období před splatností
první splátky daně,

Upozornění Finančnísprávy Českérepublikv
Správce daně informuje poplatníky o jejich daňové povinnosti na dani z nemovitých věcí v rámci klientského
přístupu bez zákonem založenépovinnosti. Finančníspráva Českérepubliky upozorňuje, že budou-li údaje oro
daň v zákonem stanoveném terminu.

