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Nebudete mít starost, zda vám pošta doručísloženku včas.
Nezapomenete včas zaplatit daň z nemovitých věcí.
Nemusíte chodit platit daň na územnípracoviště nebo na poštu.
Údale o výši daně z nemovitých věcí naleznete v rozpisu plateb Slpo.

Kdo můžes{užbu využít?
Každý poplatník daně z nemovitých věcí, který má zřízenu službu SlPO.

"frmk

1)

na {w?

Vyplníte 0_uffiámení o p|pqenídamě_e nwrrr_g_yitých yěcí prostřednictvíffi] S§F§"
Tiskopis je k dispozici na územníchpracovištích finančníchúřadůnebo na
www"ťinanmr*isprava.ez v sekci Daňové tiskopisy; před jeho podpisem se seznamte
s podnnínkami pro p[a,tbu daně z r"lemov&tých.yě.cí prastředmfi*twím §lPO zveřejněnými
na všech územníchpracovištích finančníchúřadů a na ?yu{Hlfinancmfiw&yrava.cz v sekci
Finančníspráva > Generální finančníředitelství , Úřední deska GFŘ > lnformačnípovinnost správce daně a veřejné vyhlášky GFŘ.

2') Vyplněné a podepsané Oznámení společně s dokladem o přiděIení Vašeho spojovacího
číslaSlPO (případně s rozpisem platby Vašeho SlPO) doručítena územnípracoviště
finančníhoúřadu, kde jste poplatníkem daně z nemovitých věcí.

3) V případě bezhotovostní úhrady SlPO inkasem z bankovního

účtuzohledněte částku

daně z nemovitých věcí v nastaveném limitu pro SlPO.

Podáním vyplněného Oznámení nejpozději do 31. ledna zdaňovacího období se namísto
zasí!ání složenek přihlásíte k Plammní damň z nemovitých věcí prostřednictvím §lP§
v tomto zdaňovacím období,
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Nebudete mít starost, zdayám 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 pomocí QR kódu v pohodlí

vašeho domova.
Kdo můžeslužhu wyužít?
Každý poplatník daně z nemovitých věcí, který nem á zřízenu datovou schránku nebo nemá
zřízenu službu placení daně prostřednictvím SlPO.

Jak na to?
1) Vyplníte *édogt ve věci zasíláffiťúdmjůp_ro placení ďaně l nsmovltých věpj e_:mjn§§effi"
Tiskopis je k dispozici na územníchpracovištích finančníchúřadůnebo na
www.ťi rtar' *.mí§prava.cz pod záložko u D aň ové t s ko pi sy.
2) Vyplněnou a podepsanou žádost doručítefinančnímuúřadu, u kterého jste poplatníkem
i

daně z nemovitých věcí.

Podáním vyplněné žádosti nejpozději do T §. března zdaňowagího období se namísto
zasíIání složenek přihIásíte k zasť§árrfl údajůpro pIacení dam6 x nemovitých věcí na e-rnmif;
v tomto zdaňovacím období.

www.ťt§3ar.lmm {§pfaya.
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