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Města a obce  
v působnosti Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj,  
Územní pracoviště v Trutnově, ve Dvoře Králové nad Labem a ve Vrchlabí 
 
 
 
Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO 
 
 
Dobrý den, 
 
od zdaňovacího období roku 2016 Finanční správa České republiky umožní v rámci 
pilotního projektu placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím soustředěné 
inkasní platby obyvatelstva (dále jen „SIPO“). Možnost platby daně prostřednictvím 
SIPO je určena pro fyzické osoby, a to pouze pro poplatníky, kterým bylo Českou 
poštou s. p. přiděleno spojovací číslo, a na dané zdaňovací období jim byla 
stanovena daň z nemovitých věcí a předepsána na jejich osobní daňový účet. 
 
Poplatník, který se rozhodne platit daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, 
vyplní Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a uplatní 
jej u místně a věcně příslušného správce daně nejpozději do 31. ledna zdaňovacího 
období, od kterého má být daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO placena. 
Poplatník, který chce platit daň prostřednictvím SIPO na více finančních úřadech 
(v různých krajích), uplatní Oznámení o placení daně z nemovitých věcí 
prostřednictvím SIPO na každém z nich.  
 
Poplatník, který se rozhodne platit daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, 
se seznámí s Podmínkami pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO 
od zdaňovacího období roku 2016, zveřejněnými na internetových stránkách 
Finanční správy České republiky: www.financnisprava.cz, popř. na úředních deskách 
všech finančních úřadů a územních pracovišť finančních úřadů. 
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Veškeré informace pro veřejnost ohledně placení daně z nemovitých věcí 
prostřednictvím SIPO jsou přímo dostupné z odkazu: 
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nemovitych-veci/sipo, 
kde lze vyhledat: 

- Informační leták MF (Informace o možnosti placení daně z nemovitých věcí 
prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016), 

- Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO 
od zdaňovacího období r. 2016,  

- Tiskopis, tj. Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO  
- Otázky a odpovědi k placení daně prostřednictvím SIPO. 

 
 
S ohledem na potřebu zajistit informovanost, co nejširší skupiny poplatníků daně 
z nemovitých věcí ohledně možnosti platby daně z nemovitých věcí prostřednictvím 
SIPO, Vás žádáme o vyvěšení letáku, přiloženého v příloze tohoto dopisu 
na Vaši úřední desku, kde ho ponechte až do 31. ledna 2016, a o případnou 
propagaci placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. V případě potřeby 
Vám zodpovíme Vaše dotazy k dané problematice. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
       Ing. Hana Kuželová 
                     ředitel odboru  
 
 
Příloha: 
Informační leták 
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