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Tisková zpráva

Včasným podáním přiznání k dani z nemovitostí se ušetří 500 Kč
31' ledna letošniho roku je pro 3,5 milionu daňových poplatníků posledním dnem, kdy
mohou přiznat daň z nemovitostí' V letošnírn roce se v případě nepodání přiznáÍí včas
poplatníci netThnou sankci za pozdě podané přiznání v minimáIní výši 500 Kč.

Povinnost podat přiznání mají všechny osoby, které v pruběhu roku 2010 nově nabyly
nemovitost (např' koupí, darem, dědictvím, kolaudací apod.). Poplatníci, kteři již podali
přiznání v něktelém z předchozích zdaňovacích období' mají tuto povinnost pouze v piípadě'
že se zmá'ily okolnosti rozhodné pro vyrrrěření daně, tj' např. došlo k prodeji nemovitosti
nebo naopak k nabÍí další (dosud nepřiznarré) nemovitosti nebo došlo ke změně v osobě
poplatníka.

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2011je možné pŤiznat daň jen za svůj spoluvlastnický
podíl a to nejen u pozemků' nýbrž nově i u staveb a býů'

Pokud dojde pouze ke změně sazeb' koeficientu nebo cen půdy, současní pop]atníci daně čistě
z tohoto důvodu přiznání podávat nemusí' změny ve \'Tměření daně zohlední sám finanční
uřad'

Tiskopisy přiznání k dani z nemovitosti |ze nalézt v aplikaci ,,Daňový portál., _
http/qds.d!!.cz' výhodou této aplikace je' že obsahuje jednoduchého průvodce plo
\,Tp]něíí přiznání' Největším piínosem takto vyplňovaného přiznlíní je automatické
doplňování sazeb a koeficíentů' kteÉ je jinak nutno získat přímo na finančním uiadě'
Aplikace elektronických podání po vyplnění celého tiskopisu zkontroluje formální správnost
\,Tplněného přiznání a zároveň umoŽňuje jeho přímé odeslání finančllímu úřadu' Pokud nenj
takto odeslaná písemnost opatřena zaručenýn elektronickým podpisem, je nutné do 5 dnů
takové podárí doplnit na piíslušný finanční úřad o vlastno rčně podepsaný tzv' e_tiskopis,
kte.ý je systémem vygenerován po odeslání datové zprá\'y'

Platíé tiskopisy daňových přiznríní jsou rovněž k dispozici na intemetových striinlách české
daňové splávy _ http://cds'mfcl.cz a na všech finančních rÍadech.

Pla?ní temín splatnosti daně z nemovitostí je k31. 5.2011. Do té doby všiclmi poplatníci
obdrží sloŽenkrr s uvedením výše stanovené daně. vyčkráním na tuto složenku lze předejít
možným přeplatkům či nedoplatkům'
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