Finanční úřad ve Dvoře Králové nad Labem
17. listopadu 2929
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Dvůr Králové nad Labem, dne 5. 11. 2010

Všem vlastníkům nemovitostí v katastrálních územích, ve kterých bude do konce roku
2010 dokončena digitalizace katastrálních map.

Do konce roku 2010 bude dokončen v některých katastrálních územích Vaší obce převod
katastrálních map do digitální podoby. Digitalizací katastrálních map dochází k zániku parcel
vedených ve zjednodušené evidenci a v některých případech dochází i k jiným změnám na
listech vlastnictví, jako je například změna parcelního čísla či samotné výměry pozemku.
Téměř všechny změny nemovitostí ve Vašem vlastnictví mají vliv na změnu Vaší daňové
povinnosti k dani z nemovitostí, a proto si Vás dovolujeme upozornit, že dle § 13a zákona č.
338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, je poplatník povinen
podat daňové přiznání k dani z nemovitosti příslušnému správci daně do 31. ledna
zdaňovacího období, v případě nemovitostí v katastrálním území Dolní Nemojov, Horní
Nemojov, Kuks, Nový Nemojov, Starobucké Debrné, Trotina, Zábřezí a Zdobín tedy
Finančnímu úřadu ve Dvoře Králové nad Labem ve lhůtě do 31. 1. 2011.
Zvláště upozorňujeme vlastníky jejichž pozemky byly vedeny ve zjednodušené evidenci,
že tyto pozemky budou po dokončené digitalizaci vedeny v jednotlivých druzích a i
v případě, že budou pronajaty, je poplatníkem daně z těchto pozemků vlastník. Vlastník
má tedy povinnost tyto dosud nepřiznávané pozemky uvést ve svém daňovém přiznání
k dani z nemovitostí do konce měsíce ledna a ve lhůtě stanovené zákonem rovněž daň
zaplatit.
Pokud máte pochybnosti o správnosti podaného daňového přiznání k dani ze svých
nemovitostí, můžete se s dotazy obracet v úředních hodinách na pracovníky oddělení
majetkových daní Finančního úřadu ve Dvoře Králové nad Labem. Proto, aby Vám mohli
pomoci, je nezbytné, abyste jim poskytli platné aktuální údaje z evidence nemovitostí (nejlépe
výpis z listu vlastnictví po dokončené digitalizaci) případně údaje o stavbách, jako je
například počet nadzemních podlaží, výměra plochy zastavěné stavbou apod.
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00 hodin.
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