UPOZORNĚNÍ
na změny týkající se správy daně z nemovitostí po 1.1.2013
Dnem 1. ledna 2013 nabývá účinnosti zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR, na základě
kterého dojde k nové organizační struktuře finanční správy.
Místní příslušnost bude k finančnímu úřadu s krajskou působností (KFÚ), v našem případě to
bude:
Finanční úřad pro Olomoucký kraj a stávající finanční úřady se stanou územními pracovišti
(zkráceně ÚzP ).

Seznam ÚzP náležejících k Finančnímu úřadu pro Olomoucký kraj:
Prostějov, Konice, Olomouc, Litovel, Šternberk, Přerov, Hranice, Šumperk, Jeseník, Zábřeh
( z těchto ÚzP budou sloučeny všechny nemovitosti poplatníka do jednoho přiznání – viz níže)
Naše nová adresa:
Finanční úřad pro Olomoucký kraj
Územní pracoviště v Zábřehu
Bezručova 9
789 01 Zábřeh

Správa daně z nemovitostí:
Ze všech stávajících FÚ v rámci Olomouckého kraje budou od 1.1.2013 všechna přiznání k dani
z nemovitostí jednoho poplatníka sloučena do jednoho přiznání a spis bude uložen na jednom z
územních pracovišť dle výchozího algoritmu, který tvoří přílohu tohoto upozornění, přičemž
prioritním kriteriem pro uložení spisu v rámci kraje je bydliště poplatníka.
Takže má-li poplatník bydliště (sídlo) i nemovitosti v Olomouckém kraji, spis bude uložen u ÚzP,
v jehož působnosti se bydliště (sídlo) nachází. Další alternativy, kdy poplatník nemá bydliště
(sídlo) v kraji, vyplývají z výchozího algoritmu – viz přiložený soubor.
Z výše uvedeného vyplývá, že za všechny nemovitosti v rámci Olomouckého kraje bude jedno
přiznání a zaslána bude jedna složenka.
V případě jakékoliv změny okolností, rozhodných pro vyměření daně v rámci těchto deseti
stávajících FÚ, bude povinnost podat již od 1. ledna 2013 souhrné běžné nebo dílčí přiznání u
územního pracoviště, u něhož bude uložen spis dle přiloženého algoritmu.
DIGITALIZACE ÚZEMÍ je také považována za změnu okolností, poplatníkem se stává vlastník
pozemků a má povinnost podat přiznání.
Digitalizace byla v roce 2012 provedena v následujících katastrálních územích:
- Brníčko u Zábřeha
- Postřelmůvek
- Drozdov
- Stavenice
- Leština u Zábřeha
- Crhov
Pokud nedojde k žádné změně okolností, není třeba přiznání podávat, správce daně stanoví daň ze
stávajících sloučených údajů.
Znovu upozorňujeme, že za pozdní podání přiznání bude vyměřena pokuta v minimální výši 500,-Kč.

Správa daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí :
U daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí nedojde k žádné změně pracoviště, i
nadále se budou podávat přiznání jako dosud u stávajícího Finančního úřadu v Zábřehu, pouze
bude nový název – viz výše.

Placení daní od 1.ledna 2013
Pozor :
Od 1. ledna 2013 dojde ke změně čísla účtů pro placení daní.
Finanční úřad pro Olomoucký kraj má následující čísla účtů
Majetkové daně:

Daň z nemovitostí: ………………7755-47623811/0710
Daň dědická: ……………………7739-47623811/0710
Daň darovací: ……………………7747-47623811/0710
Daň z převodu nemovitostí: ……. 7763-47623811/0710

