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Informace pro správce daně z nemovitých věcí k nové službě zasílání údajů pro
placení daně z nemovitých věcí e-mailem
[Důvod zavedení] Vzhledem k širokému rozvoji moderních bezhotovostních elektronických
platebních prostředků a jejich běžnému využití ve všech směrech ekonomiky, z důvodu
snížení administrativní zátěže na straně poplatníků daně z nemovitých věcí a zároveň i na
straně správců daně, a dále s ohledem na snižování nákladů na rozesílání složenek pro
placení daně z nemovitých věcí, umožní Finanční správa České republiky poplatníkům daně
z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2017 využít nové služby spočívající
v zasílání údajů pro placení daně prostřednictvím e-mailu.
[Komu je služba určena] Tato služba je určena výhradně pro poplatníky daně
z nemovitých věcí (dále jen „daň“), kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím
SIPO a právnické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku. Protože tato služba
nahrazuje složenku pro placení daně, není určena pro poplatníky, kteří mají zřízenu
službu placení daně prostřednictvím SIPO a právnické osoby, které mají zřízenu
datovou schránku, neboť ani v současné době se těmto poplatníkům složenka nezasílá.
Pokud se poplatník, který má zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO nebo
poplatník - právnická osoba, která má zřízenu datovou schránku, přihlásí k zasílání údajů
pro placení daně e-mailem, správce daně ho pouze neformálně vyrozumí, že v jeho případě
ze shora uvedeného důvodu nelze tuto službu zřídit.
[Předmět této služby] Poplatník, přihlášený k zasílání údajů pro placení daně e-mailem,
obdrží každoročně před splatností první splátky daně jednu e-mailovou zprávu na jím
určenou e-mailovou adresu a v příloze zprávy obdrží kompletní informaci s údaji pro
placení daně ve formátu pdf. Tato informace bude obsahovat obdobné údaje, jako jsou
nyní uvedeny na alonži složenky, tj. informace o výši stanovené daně, výši
nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně
prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací.
V případě, že poplatník přihlášený k této službě neuhradí daň v zákonem stanoveném
termínu a na základě toho mu vznikne nedoplatek na dani, bude možné zaslat na jím
určenou e-mailovou adresu vyrozumění o nedoplatku na dani. Poplatník může požádat
o zasílání údajů pro placení daně pouze na jednu e-mailovou adresu. Zasílání těchto údajů
na více e-mailových adres jednoho poplatníka nebude umožněno.
[Zapracování služby v ADIS] V ADISu bude možné dávkově vytvořit a odeslat informaci
s údaji pro placení daně e-mailem v termínu, který bude následně stanoven v rámci
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harmonogramu prací pro vyměření daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2017.
Pokud bude informace s údaji pro placení daně jednou dávkově vytvořena a odeslána na
e-mail, nebude možné odeslání konkrétní informace s údaji pro placení daně opakovat
v rámci dávkové tvorby, ale bude možné informaci s údaji pro placení daně vytvořit
a odeslat v rámci ručního zpracování v nově zavedené „akci“ nad daňovým přiznáním ve
Zpracování DAP DNE. Tvorba a odeslání informace s údaji pro placení daně na e-mail
by mělo probíhat automatizovaně, aby co nejméně zatěžovala správce daně. Obdobně by
měla být zapracována tvorba a odeslání vyrozumění o nedoplatku s tím rozdílem, že
vyrozumění o nedoplatku bude možné vytvářet dávkově i opakovaně. S ohledem na
rozpracovanost vývoje úloh ADIS budou přesné postupy upřesněny v samostatném
metodickém materiálu.
[Způsob přihlášení ke službě] Pro přihlášení k této službě je zaveden nový tiskopis
Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem 25 5559
MFin 5559 - vzor č. 1 (dále jen „Žádost“).
Poplatník, který chce zasílat údaje pro placení daně e-mailem, musí vyplnit a vlastnoručně
podepsat (pokud se jedná o listinnou podobu) Žádost, ve které jednoznačně určí
e-mailovou adresu, na kterou mu budou zasílány údaje pro placení daně, a tuto Žádost
podá místně příslušnému finančnímu úřadu. Pokud je poplatníkem u více finančních úřadů,
musí podat vyplněnou a vlastnoručně podepsanou Žádost na každý finanční úřad zvlášť.
Žádost poplatník podá způsobem uvedeným v ustanovení § 71 daňového řádu správci
daně.
Pokud poplatník podá k jednomu finančnímu úřadu více Žádostí s různými e-mailovými
adresami, správce poplatníka neformálně upozorní, že údaje pro placení daně mu mohou
být zasílány pouze na jednu e-mailovou adresu, a požádá ho o sdělení, jakou e-mailovou
adresu mají být údaje pro placení daně zasílány. Pokud poplatník žádnou e-mailovou
adresu neurčí, budou mu údaje pro placení daně zasílány na e-mailovou adresu uvedenou
v Žádosti, která byla podána jako poslední. Pokud byly podány Žádosti ve stejný okamžik,
vybere správce daně jednu z e-mailových adres na základě svého uvážení.
[Zaevidování Žádosti v ADIS] Správce daně doručenou žádost zaeviduje v ADIS v úloze:
Daně –> 6 DNE –> 5 Poplatník DNE –> 9 Poplatník e-mail –> 1 Zprac.
žádostí o údaje pro plac.e-mailem
Správce vyplní následující údaje:
1. Číslo jednací žádosti
2. Číslo poplatníka – plněno z písemnosti v EPI
3. Typ žádosti: plněno z písemnosti v EPI
a. P – přihlášení k zasílání e-mailů
b. Z – změna e-mailu
c. U – ukončení zasílání e-mailů
4. E-mail – pouze pro typ žádosti P a Z
5. Datum doručení – pomocí F4 se doplní datum doručení z EPI
Příslušná úloha ADIS by měla být zapracována koncem roku 2016.
[Termín přihlášení]
Pro zaslání údajů pro placení daně e-mailem na dané zdaňovací období musí být Žádost
poplatníkem podána správci daně nejpozději 15. března zdaňovacího období. Bude-li
Žádost podána později, správce daně tuto službu poplatníkovi poskytne až od dalšího
zdaňovacího období. Shora uvedený termín pro podání Žádosti se nevztahuje na
vyrozumění o nedoplatku, které může být zasláno v průběhu zdaňovacího období.
Příklad č. 1:
Poplatník podá Žádost 15. března 2017.
Správce daně Žádost zaeviduje do ADIS a následně budou poplatníkovi na e-mail zaslány
údaje pro placení daně na zdaňovací období roku 2017, neboť Žádost byla podána ve
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stanoveném termínu.
Příklad č. 2:
Poplatník podá Žádost 30. března 2017.
Správce daně Žádost zaeviduje do ADIS, ale na zdaňovací období roku 2017 bude
poplatníkovi zaslána složenka, neboť Žádost nebyla podána ve stanoveném termínu.
Informace s údaji pro placení daně bude poplatníkovi zaslána e-mailem až na zdaňovací
období roku 2018.
Příklad č. 3:
Poplatník podá Žádost 25. května 2017.
Správce daně Žádost zaeviduje do ADIS, ale na zdaňovací období roku 2017 bude
poplatníkovi zaslána složenka, neboť Žádost nebyla podána ve stanoveném termínu.
Informace s údaji pro placení daně bude poplatníkovi zaslána e-mailem až na zdaňovací
období roku 2018. V srpnu 2017 správce daně zjistí, že poplatník neuhradil daň na rok
2017, a s ohledem na skutečnost, že poplatník je přihlášen ke službě zasílání údajů pro
placení daně e-mailem, může mu zaslat vyrozumění o nedoplatku.
[Změna e-mailové adresy] V případě, že poplatník bude požadovat změnu e-mailové
adresy určené pro zasílání údajů pro placení daně e-mailem, musí podat Žádost, ve které
označí, že požaduje změnu e-mailové adresy. Tímto zprostí správce daně mlčenlivosti
podle § 52 odst. 2 daňového řádu ve vztahu k nové e-mailové adrese. Žádost, ve které
poplatník označí, že požaduje změnu e-mailové adresy, musí být podána správci daně
nejpozději 15. března zdaňovacího období. Bude-li tato Žádost podána později, správce
daně v rámci dávkového rozesílání údajů pro placení daně zašle informace s údaji pro
placení daně na původní e-mailovou adresu. Doporučujeme, aby v těchto případech
správce daně v rámci ručního rozesílání údajů pro placení daně zaslal před splatností daně
tyto údaje zároveň i na novou e-mailovou adresu. Shora uvedený termín pro podání Žádosti
ve věci změny e-mailové adresy se nevztahuje na vyrozumění o nedoplatku, které bude
zasíláno již na novou e-mailovou adresu.
Příklad č. 1:
Poplatník podá Žádost 31. ledna 2018, ve které označí, že požaduje změnu e-mailové
adresy.
Správce daně Žádost o změnu e-mailové adresy zaeviduje do ADIS. Na základě této změny
bude poplatníkovi zaslána informace s údaji pro placení daně na zdaňovací období roku
2018 na novou e-mailovou adresu, neboť Žádost byla podána ve stanoveném termínu.
Příklad č. 2:
Poplatník podá Žádost 10. dubna 2018, ve které poplatník označí, že požaduje změnu
e-mailové adresy.
Správce daně Žádost o změnu e-mailové adresy zaeviduje do ADIS. Vhledem k tomu, že
Žádost o změnu e-mailové adresy byla podána po stanoveném termínu, informace s údaji
pro placení daně na zdaňovací období roku 2018 bude zaslána na původní e-mailovou
adresu. Správce daně v rámci v rámci ručního rozesílání údajů pro placení daně zašle tyto
údaje zároveň i na novou e-mailovou adresu. V srpnu 2018 správce daně zjistí, že poplatník
neuhradil daň na rok 2018, a proto mu zašle vyrozumění o nedoplatku na nově nahlášenou
e-mailovou adresu.
[Termín odhlášení]
Údaje pro placení daně budou zasílány poplatníkovi daně automatizovaně jedním e-mailem
pravidelně každý rok do doby, než poplatník
a) přestane být poplatníkem daně,
b) si zřídí službu úhrady daně prostřednictvím SIPO,
c) právnická osoba se stane držitelem datové schránky,
d) požádá o ukončení zasílání údajů pro placení daně e-mailem,
e) přihlášený ke službě zasílání údajů pro placení daně e-mailem zemře.
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Pokud poplatník podá Žádost, ve které označí ukončení zasílání údajů pro placení daně
e-mailem po 15. březnu zdaňovacího období, budou mu složenky pro placení daně zasílány
až počínaje následujícím zdaňovacím obdobím. V daném zdaňovacím období budou
poplatníkovi zaslány ještě údaje pro placení daně e-mailem.
Příklad č. 1:
Poplatník podá Žádost 31. ledna 2018, ve které označí ukončení zasílání údajů pro placení
daně e-mailem (dále jen „Žádost o ukončení“).
Správce daně Žádost o ukončení zaeviduje do ADIS. Na zdaňovací období roku 2018 bude
poplatníkovi zaslána složenka. Vyrozumění o nedoplatku nebude již možné e-mailem od
data zaevidování Žádosti o ukončení zaslat.
Příklad č. 2:
Poplatník podá Žádost o ukončení 25. dubna 2018.
Správce daně Žádost o ukončení zaeviduje do ADIS. Na zdaňovací období roku 2018 byla
poplatníkovi zaslána Informace s údaji pro placení daně e-mailem. Vyrozumění
o nedoplatku nebude v roce 2018 poplatníkovi již zasíláno e-mailem. Složenka pro placení
daně bude poplatníkovi zaslána až na zdaňovací období roku 2019. Vyrozumění
o nedoplatku nebude již možné e-mailem od data zaevidování Žádosti o ukončení zaslat.
[Kdy nebude služba poskytnuta] Jak je již uvedeno výše, služba zasílání údajů pro
placení daně e-mailem nahrazuje složenku pro placení daně, a proto bude postupováno
obdobným způsobem. V případě, že správce daně z objektivních důvodů nemůže stanovit
daň podle aktuálního stavu k 1. 1. zdaňovacího období před splatností první splátky daně,
nebude tato služba poplatníkovi poskytnuta. Jedná se tedy o případy, kdy probíhá daňové
řízení a dosud nebyla z objektivních důvodů stanovena daň.
[Další využití určené e-mailové adresy] E-mailová adresa určená poplatníkem pro
zasílání údajů pro placení daně na základě Žádosti by měla sloužit primárně k těmto
účelům, tj. k zasílání údajů pro placení daně. Tuto e-mailovou adresu lze však využít
i v rámci běžné neformální komunikace správce daně s poplatníkem (například pro
oznámení poplatníkovi, že v daňovém přiznání má chybu a je nutné, aby se dostavil
k opravě). Důrazně upozorňujeme, že ale tato určená e-mailová adresa neslouží pro
úřední komunikaci správce daně s poplatníkem v rámci daňového řízení podle
daňového řádu.
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