
Opatření k minimalizaci rizika přenosu COVID-19
pokračují na Finančním úřadě pro Liberecký kraji do

22. |edna 202'|

Tisková zpráva

Finanční úřad pro Liberecký kraj sděluje, že vzhledem k vyhlášeným vládním
opatřením a prodloužení nouzového stavu, budou územní pracoviště v Jablonci nad
Nisou, Liberci, České Lípě a v Semilech nadále přístupná daňové veřejnosti pouze
vomezeném režimu ato2x týdně v pondělí a ve středu od 8,00 do 13.00 hodin a to
až do 22. 1. 2021.

Kontakt s daňovou veřejností bude v tomto čase možný pouze v prostorách
podatelen jednotlivých územních pracovišt'.

Nadále zůstávají uzavřena územní pracoviště v tzv. ,,optimalizovaném režimu
2+2" - v Novém Boru, Fnýdlantu, Tanvaldu aŽelezném Brodu.

Pro výběr daní v hotovosti zůstává v rámci Libereckého kraje otevřena daňová
pokladna na Uzemním pracovišti v Liberci, 1. máje 97, Liberec. Pokladní hodiny
jsou 2x týdně v pondě!í a ve středu od 8.00 do 13.00 hodin.

Bližší informace získá daňová veřejnost na telefonních číslech:

Územní pracoviště v České Lípě
Územní pracoviště v Liberci
Uzemní pracoviště v Jablonci n.N.
Územní pracoviště v Semilech
Uzemní pracoviště v Turnově
Územní pracoviště v Jilemnici

Obecné informace k aktuálnímu provozu
poskytuje telefonní linka 485 211 111.

487 808 111

485211 111

483339111
481660111
481360111
481 564 111

Finančního úřadu pro Liberecký kraj

Pro komunikaci se správcem daně doporučujeme elektronické formy komunikace.

Rovněž upozorňujeme, že na většině územních pracovištích Finančního úřadu pro
Liberecký kraj jsou instalovány sběrné boxy, které může daňová veřejnost využít
k odevzdání daňových podání.

31. prosince 2020
JUDr. ZdenaVýmolová Kodlová, tisková mluvčí FÚ pro Liberecký kraj



Finanční úřad pro Liberecký kraj

NEcHoĎre - VoLEJTE - PoDEJTE
Finanční úřad pro Liberecký kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a
pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli
podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních

ch (dále ,,UP"

ÚP v Liberci, 1. máje 97, 460 02 Liberec2 485211 486 485211 586

UP v Ceské Lípě, Pátova 2892,470 43 Ceská Lípa 487 808 4o8 487 8O8 417

UP v Jablonci nad Nisou, Podhorská 2,466 01 Jablonecr!,vv', vl\V E, 483 339 346 483 339 372nao Nlsou
UP v Jilemnici, Jungmannova 151,514 01 Jilemnice 481 564 304 481 564 311

481 564 354 481 564 349
UP v Semilech, Vysocká 140,513 01 Semily 481 660 364 481 660363

UP v Turnově, Havlíčkovo náměstí 54, 511 01 Turnov 481 360 277 481 360 274

Yyřizující územní pracoviště je určeno především podle místa pobytu poplatníka.

Pracovníci správce daně se Vám budou ve věci daněz nemovitých věcí na uvedených telefonech
věnovat každý pracovní den, vždy MlN|MÁLNĚ v době

Po, St 8:00 - 16:30 út, čt a:oo - 14:30

Pá 8:00 - 13.30

ve dnech od 4. ledna do 5. února 2021

lvan Škoda, v. r.

ředitel



NECHODTE - VOLEJTE - PoDtrJTE

S ohledem na složitou epidemiologickou situaci a v zájmu omezení šíření viru SARS CoV-2 žádáme
poplatníky daně z nemovitých věcí, aby omezili osobní kontakt se správcem daně, nenavštěvovali
správce daně na úřadech a využívalizejména elektronické formy komunikace. Finanční správa v reakci
na aktuální epidemiologickou situacizřídila pro poplatníky daně z nemovitých věcí infolinky pro případné
obecné dotazy i konkrétní problémy s vyplněním daňového přiznání

Dotazy lze zařadit do tříokruhů:

1. Obecné dotazy:
Nevíte, kdy Vám vzniká povinnost podat a jakými způsoby lze podat daňové přiznání, kde
naleznete tiskopisy pro podání daňového přiznání?
V případě obecných dotazů poplatníkům doporučujeme, aby si nejprve zkusili najít odpověd'na
svou otázku na odkazu: https://www.financnisprava.czlcs/dane/dane/dan-z-nemovitvch-
veci/dotazy-a-odpovedi/neicasteisi-dotazv-na-dani-z-nemovitych-veci-10937, na němž jsou
zodpovězeny nejčastějšídotazy na daniz nemovitých věcí.

2, Dotazy týkající se územního pracoviště, na které má poplatník své daňové přiznání podat:
Nevíte, na jaké územní pracoviště podat daňové přiznání?
Seznam finančních úřadů a jim náležících územních pracovišt' je zveřejněn na internetové
adrese https://www,financnisprava,czlcs/financni-sprava/organy-financni-spravv, V případě
nejasnostíVám doporučujeme obrátit se s konkrétním případem na místně příslušného správce
daně, jímž je ten finanční úřad, v jehož obvodu působnosti se nachází předmětná nemovitá věc.
Na tomto odkazu lze nelézt číslo na podatelnu Vašeho finančního
úřadu: https://www.financnisprava.czlcs/financni-sprava/organy-financni-spravv/financni-urady.

3, Dotazy na konkrétní informace ke konkrétnímu daňovému přiznání:
Vyplňujete daňové přiznání a nevíte si rady, potřebujete zkontaktovat svého správce
daně?

NECHOĎTE - VOLEJTE - PODEJTE

Využijte pro podání daňového přiznání elektronický formulář

Doporučujeme daňové přiznání k dani z nemovitých věcí vyplnit elektronicky prostřednictvím aplikace
elektronického podání (EPO) na internetových stránkách https://www.daneelektronickv.cz v
sekci elektronická podání pro finanční správu - elektronické formuIáře - Daň z nemovitých věcí
- Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí- od roku 2011 včetně. Uvedená aplikace obsahuje
veškeré číselníky nutné pro vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí včetně nápovědy.
Daňové přiznáníje možné prostřednictvím této aplikace vyplnit a odeslat příslušnému finančnímu úřadu.
Pokud nemáte uznávaný elektronický podpis či datovou schránku, můžete z aplikace EPO daňové
přiznání vyexportovat do formátu PDF a vytisknout na tiskárně, Poté stačí přiznání pouze vlastnoručně
podepsat a odeslat příslušnému správci daně.

Tiskopis daňového přiznání v elektronické podobě ve formátu PDF je k dispozici ke stažení na
internetových stránkách Finanční správy (http://www.financnisprava.cz) v nabídce Daňové tiskopisy.
Přímý odkaz je následující: https://www.financnisprava.czlcs/danove{iskopisy/databaze-aktualnich-
danovych-tiskopisu, kde si vyfiltrujete příslušné zdaňovací období, na které daňové přiznání podáváte
a označíte daň z nemovitých věcí.

Přímý odkaz na pokyny k vyplnění daňového přiznání k daniz nemovitých věcí naleznete na
tomto odkazu:
https://www.financnisprava.czlassets/tiskopisy/5450-1_22.pdf?202012181 538


