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vÝeĚn DAŇoVÝcH PŘlzNÁNix oeNl z NEMoVFÝH VĚciV
VáŽená panístarostko, váŽený pane starosto,
obracíme se na Vás ve věcidaně z nemovitých věcí, kterou upravuje
zákoně.338/1992 Sb.,

o dani z nemovitých věcí, v účinnémznění(óáe j"n
,,zĎ-ŇV;).

V měsíci lednu 2022 budou mnozí Vaši občanépodávat daňové přiznání
k dani z nemovitých
věcí' Finančníúřad pro Středočeský kraj sije věáom ior.ro' zó t"to
akce je kaŽdoročně spojená
s kumulací poplatníkůna podatelnáchátáre na oooorňýóň odděleníóh
uzemnmr pracoviŠť
Finančníhoúřadu pro Středočeský kraj.
Vzhledem k současné epidemioJogické situaci chceme tomuto předcházet,
ovšem současně
nebráníme poskytováním sluŽeb poplatníkůmjako dopósuo (zejména
pomoci s vyplněním
daňového přiznání k dani z nemovitých věcí).
s.e

Toho bychom chtěli docílit především prostředníctvím telefonické
komunikace,
určených telefonních číslech,které Vám zasíláme v prrtozě, oudou poplatníkům kdy na
k dispozici
pracovníci majetkouých.daní, kteřízodpoví veškeré
dot"iv 'týLaiici'sáoáně'i'nemovitých
věcí nebo spojí poplatníky přímo ná pracovnirv Jpiávíiři i'óňrretňipóp-lái"iky
(tedy
své správce daně).
Telefonicky rovněŽ pomůŽeme pop|atníkům s vyplněním daňového
přiznání, přičemžse
s poplatníkem dohodneme na Íormě pomoói, a to v takové
miťe, áuý ÁJoyta nutná
návštěva finančníhoÚřadu nebo jeho úiemníhopracouiste'
respektive
přiznání poslat poŠtou,elektronicky prostřednictvíň danového portálu, a'oy oýo moŽné
případně je podat
prostřednictvím sběrného boxu'
Kontakty k telefonickému řešení problematiky daně z nemovitých
věcípřikládáme v příloze a
současně žádáme o její zveřejnění tak, aoý oya t< oispozióí co
nejŠiršímuokruhu VaŠich

občanů.
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Příloha

Leták se seznamem telefonických kontaktů k dani z nemovitých
věcí
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