
Informaění leták pro poplatníky daně z nemovitostí

organizarce správy daně z nemovitostí od 1. Iedna 2013
od í. ledna 20í3 spravuje daň z nemovitosti v České republice 14 finančnich úřadů se sídlem v jednotlivých krajských

městech a v hlavním městě Praze. Správu daně z nemovitostí vykonávají na území přislušného kraje a hlavního města Prahy
(dále jen 

'příslušný- 
kraj') prostřednictvím srných územních pracovišť (dále jen ,,UzP"), u nichŽ jsou uloŽeny spisy poplatníků (dále jen

"spravující ÚzP"). Územní pracoviště Íinančních úřadů jsou zřizena v obcích, v nichŽ do konce roku 2012 mély sídlo Íinanční úřady
zřízené zákonem č. 53í/1990 Sb', o územních finančních orgánech' ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"původní FU"). Uzemní
pracoviště, která se nenacházejí v sídle příslušného kraje' jsou stanovena whláškou Ministerstva financí č. 48l2o12 sb.

Místně přislušným správcem daně z nemovitostí je ten finanční úřad, v jehoŽ obvodu územní působnosti se předmětné nemovitosti
nacházejí. Daňové povinnostÍ k dani z nemovitostí za všechny nemovitosti poplatníka, které se nacházeji na území příslušného
kraje, jsóu soustředény do jednoho daňového spisu poplatníka uloŽeného na jednom spravujícím ÚzP příslušného finančního úřadu.
Sloučenístávajícíchdaňoýchpovinnostídojednohospisujek1.1.2013provedenoautomatickyzmoci úřední,beznutnostijakéhokoli
úkonupoplatníka.Nedocházi-li tedyoprotizdaňovacímuobdobi2o12kezměněokolnostírozhodnýchprovyměřenídaně,nenínutný
Žádný úkon ze strany poplatníka. Spravující UzP je určeno podle jednotného níŽe popsaného algoritmu.

Postup stanovení spravujícího ÚzP poplatníka daně z nemovitostí v přÍslušném kraji:

A. Má-!i poplatnik místo pobýu l sidlo v příslušném kraji - spravujícím ÚzP je územní pracoviště v místě původního FÚ, v jehoŽ

územní působnosti se nacházelo sídlo / místo pobytu poplatnikav roce2012.
B. Nemá-li poptatník místg pobýu l sidlo v příslušném kraji a má zde nemovitosti, které spadaly do obvodu územní působnosti

jedinéhó původního FÚ'- spravujícím ÚzP je územní pracoviště v místě tohoto původního FÚ.
G' Nemá-li poplatnik právnická osoba sidto v přislušném kraji a má zde nemovitosti v obvodu územní působnosti několika

původních FÚ - spravujícím ÚzP je Urěené územní pracoviště v sídle FU-).
D. Nemá-li poplatník fyzická osoba místo pobytu v příslušném kraji a má zde nemovitosti v obvodu územní působnosti

několika původních FÚ, wcházi se z územní příslušnosti nemovitoslí k původním FÚ a spravující ÚzP je určeno takto:

l. jeJi popIatníkem pouze daně z pozemků, je spravujícimÚzP ďrěené územní pracoviště v sídIe FÚ,
tl. má-li v kraji nemovitosti v obvodu územní pů'sobnosti více původních FÚ v kraji, z toho stavby má v územni působnosti

pouze jeďného původního FÚ, spravujícím ÚzP je územní pracoviště určené dle obvodu územní působnosti původního
FÚ spravujícího stavby,

lll. máli různé druhy staveb v obvodu územní působnosti vice původních FÚ, je spravující ÚzP dle příslušnosti podle druhu
stavby a následujících priorit:

í. H-obytnýdům
MáJi jeden či více obýných domů v obvodu územní působnosti pouze jediného původního. FÚ, spravující ÚzP je v místě
tohotó původního FÚ. Má-li více obýných domů v uzemní působnosti více původních FÚ, spravujícím ÚzP je Určené
územní pracoviště v sídle FÚ.

2. R- byt
NemáJi Žádný obýný dům a má jeden či více bytů v obvodu územní působnosti pouze jediného původního FÚ, spravující
ÚzP je v mísG tohoto původního FÚ. Nemá-li ádný obýný dům a má více bytů v územní působnosti více původních FÚ,
spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště v sídle FÚ.

3. J: stavba pro rodinnou rekreaci
Nemá-li Žádný obýný dům ani bý a má jednu či více staveb pro rodinnou rekreaci v obvodu územní působnosti pouze
jediného půvóoniňo FÚ, spravuj'rci ÚzP je v místě tohoto původního FÚ. Nemá-li Žádný obytný dům ani bý a má více
staveb pro rodinnou rekreaci v územní působnosti vice původních FÚ, spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště
v sídle FU.

4. spisy ostatních poplatníků fyzickýc'h osob - spravujícím ÚzP je Určené územni pracoviště v sídb FÚ.

Vznikne-li poplatníkovi povinnost podat daňové píiznáni k dani z nemovitostí, podává počínaje rokem 2013 pouze jediné
daňové pňznání za všechny své nemovitosti nacházející se v příslušném kraji na spravující ÚzP. Podává-li poplatník pňznání k dani
z nemovitostí za nemovitosti na území příslušného kraje poprvé na rok 20í3, určí se spravujicí UzP dle uýŠe uvedeného postupu,
vycházi se však ze stavu nemovitostí k 1 . lednu 2o13 a z místa pobýu/sídla poplatníka, aktuálního v den podání daňového přiznání.

JeJi poplatník povinen podat daňové přiznáni na zdaňovací období roku 20í2 a předcházející, podává je vŽdy na spravujícím
ÚzP se zohíedněním obvodů územní pŮsobnosti původních FÚ v kraji' a to samostatným daňorným přiznáním za kaŽdý obvod územní
pŮsobnost původního FÚ.

Přehled Urěených územních pracovišť v sídlech finaněních úřadů
ptatí pro případy pod bodem C. a bodem D. l., případně D. lll., výše uvedeného Postupu stanovení spravujícího ÚzP

Finanční úhd:
Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Finanční úřad pro Středočeský kraj
Finahční úřad pro Jihočeský kraj
Finanční úřad pro Plzeňský kraj
Finanční úřad pro Karlovarshý kraj
Finanční úřad pro Ústect<y t<raj

Finanční úřad pro Liberecký kraj
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Finanční úřad pro Pardubický kraj
FinančnÍ úřad pro Kraj fsočina
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Finanční úřad pro olomoucký kraj
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Finanční úřad pro Zlínský kraj

Urěená územní pracoviště v sídle finančního úřadu:
Územní pracoviště pro Prahu 6
Uzemní pracoviště Praha-uýchod**)
Územní pracoviště v Česk'ých Budějovicích
Uzemní pracoviště Plzeň-sever
Uzemní pracoviště v Karlouých Varech
Uzemní pracoviště v Ustí nad Labem
Uzemní pracoviště v Liberci
Územní pracoviště v Hradci Králové
Územní pracoviště v Pardubicích
Územni pracoviště v Jihlavě
Uzemní pracoviště Brno-venkov
Uzemni pracoviště v olomouci
Územni pracoviště ostrava l.
Uzemní pracoviště ve Zlíně

-) Urtene uzemní pracoviště v sídb FÚ je územní pracoviště v sídle kraje, určeÍÉ pm správu daně z nemovitostí ve vybranýďr případech' tj. go ziednoduš:ní
spÉvy d4rĚ u poplatríků - pÉvnických osob s nemovitostni v obvodu územní pusobnos{i více pťrvodních FÚ v pňslušnéÍn kraji, nebo v nichŽ by podrobnější
algoritrnus nastavení spravujícího UzP pro poplatníky - ýické osoby bý neúměmě komplikovaný.

") ÚzP Praha-výďrod rrznikne v místě současného pracoviště Praha-Východ Finan&lího úřadu v Brandýse nad Labem€tare Boleslaú fÍhárnova 27, Praha 8)'

25 MF - lna 17 -rý6é,-1


