Finančníúřad pro Jihočeský kraj
Jt/ánesova 1803/3a, 371 87 ČeskéBudějovice

NEcHoĎre - VoLEJTE - PoDEJTE
Finančníúřad pro Jihočeský kraj zveřejňuje telefonní čísla,na kterých Vám nabízílníormace a
pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli
podstupovat rizika
násdopravouaosobn í přítomností na finančnímúřadě a jeho územních
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Vyřizující územnípracoviště je určeno především podle místa pobytu pop|atníka. Pokud se místo
pobytu nenachází v Jihočeskémkraji a nevíte, které územnípracoviště je ve Vašem případě
vyřizující, volejte
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Pracovníci útvarůmajetkových daní Finančníhoúřadu pro Jihoěeský kraj a jeho územníchpracovišť
se Vám budou ve věc_i daně z nemovitých věcí na uvedených telefonech věnovat každý pracovní
den, vždy MINIMÁLNĚ v době
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ve dnech od 4. ledna do 5. února 2021
lng. Martin Janeěek, v.r
ředitel

Finanční
úřad pro Jihočeský kraj
,l803/3a,
Mánesova

371 87 ČeskéBudějovice

Územní pracoviště v Táboře

Budějovická 2923, 390 l2Tábor
Odbor majetkových daní

Tel.:

381 480 111

E-mail : podatel na221 2@ís.mfcr.cz

lD datové schránky: j67n543
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poDÁNí onŇovÉHo pŘlzruÁní
Daňové přiznání, případně dílčídaňové přiznání, je na zdaňovací období roku 2021 nutno podat

přísluŠnémuúzemnímupracoviŠti,kdejeumístěnspispoplatníka,Ei@.
Noví poplatníci daně podají daňové přiznání na územnípracoviště dle pokynu GFŘ - D - 41, který

je k dispozici na každémúzemnímpracovišti, případně naníže uvedené internetové adrese.

Přiznání k dani z nemovitých věcí lze zpracovat s využitímdaňového portálu na internetové
adrese: http://www.financnisprava.cz. V aplikaci ,,Daň_z nemovitých věcí- koeficienty" jsou pro
zpracován í daňového přiznání dostupné úd{e za celou Ceskou republiku.

pokud nebylo daňové přiznání podáno včas, případně nebylo podáno vŮbec, vzniká při
splnění zákonných podmínek poplatníkovi daně povinnost uhradit pokutu.

PLAcENí DANĚ Z NEMOVI

cH VĚcí

Nepřesahuje-li celková ročnídaň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je pro vŠechny poplatníky
daně splathá najednou do 31. května 2021. Ke stejnému datu lze zaplatit daň najednou i přivyŠŠÍ
částce.
Činí-licelková daň více jak 5 o00 Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách; u poplatníkŮ daně
provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb splatných nejpozději do 31. srpna a do
30.listopadu 2021, uostatních poplatníků daně splatných nejpozději do 31.května a do 30.
listopadu 2021.

Není-li splátka daně nebo splatná daň uhrazena nejpozději v den její splatnosti, vzniká
poplatníkovi při splněnízákonných podmínek povinnost uhradit Úrok z prodlenÍ.
bezhotovostní placení daně
bankovní účetFinančního

1l

oro J ihočeský krai - číslo

IBAN : CZ25 0710 0077 5500 7762 7231

7755-77627231l071a
BlC kód: CNBACZPP

konstantnísymbol: 1148 - platba převodním příkazem
variabilnísymbol: íyzická osoba - rodné číslo,právnická osoba - lC
úhrada daně prostřednictvím

slpo

Služba umožňuje poplatníkůmbezstarostné placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SlPO
podle Podmínek zveřeiněných Finančnísprávou.

Pro zřízení služby poplatník vyplní n zn áménl n ananí rlanň z nomnrrilírnh rrění nrnctřarl n intrrím
SlPO" a s dokladem o přidělení spojovacího číslaS|PO nebo aktuálním rozpisem bezholovostní
platby S|PO doručíúzemnímu pracovišti, na němž má veden spis k dani z nemovitých věcÍ.
Spojovací čísloSlPO lze případně získat na kterékoliv poště. Pokud poplatník předá podklady
do 1. února2021, bude daň hrazena prostřednictvím S|PO od roku 2021. Daň bude automaticky
hrazena iv následujících zdaňovacích obdobích i v případě změny výše stanovené daně
z nemovitých věcí.
zaslání údaiůpro placení daně na e-rnail
Poplatníkům s touto zřízenou službou zašle správce daně před splatností prvnísplátky daně každý

rok informaci s údaji pro placení daně na jimi určenou e-mailovou adresu, tj. údaji o výši stanovené
daně, nedoplatku nebo přeplatku, údaji pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícíhoplatbu
prostřednictvím internetového bankovnictví i mobi|ních platebních aplikací. V případě, že poplatník
opomene uhradit daň včas, zašle správce daně na e-mail následně vyrozuměnío nedoplatku.

Pro zřízení služby od roku 2021 poplatník doručívyplněnou ,,Žádost ve věci zasíláníúdajůpro
placenídaně z nemovitÝch věcíe-mailem" d9 15. března 2021 na územnípracoviště,na němž má
uložen spis k dani z nemovitých věcí. Udaje pro placení daně z nemovitých věcí budou
poplatníkovi automaticky zasílány e-mailem i v následujících zdaňovacích obdobích.

Služba je elektronickou náhradou za každoročnězasílané složenky pro placení daně a není
určena právnickým osobám se zřízenou datovou schránkou, kterým s_právce daně zasílá
ě do datové schránky, ani poplatníkům, kteří platí daň
prostřednictvím SlPO, jimž je zasílán rozpis plateb SlPO.
úhrada daně v hotovosti

S ohledem na vývoj aktuální epidemiologické situace je preferována Úhrada daně
z nemovitých věci bezhotovostně převodem z bankovního ÚČtu nebo
prostřednictvím složenky podané na.poštovním úřadě. O moŽnosti ÚhradY daně
i nemovitých věcí v hotovosti na Územním pracoviŠti, je nutno se předem
telefonicky i níormovat.

