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Obec Horní Krupá
Od:
Komu:

Odesláno:
Připojit:
Předmět:

"Maršík Josef Ing." <Josef.Marsik@hab.br.ds.mfcr.cz>
<ou.backov@tiscali.cz>; <obecniurad.bartousov@tiscali.cz>; <bonkov@quick.cz>;
<ou.brevnice@c-box.cz>; <podatelna@ceskabela.cz>; <podatelna@dlouhaves.cz>;
<obec@dolnikrupa.cz>; <podatelna@golcuv-jenikov.cz>; <epodatelna@habry.cz>;
<ouborova@seznam.cz>; <epodatelna@muhb.cz>; <ou@heralec.cz>;
<obec@hornikrupa.cz>; <ou.hurtova.lhota@cbox.cz>; <ouchrtnic@quick.cz>; <ou@obeckamen.cz>; <ouknyk@tiscali.cz>; <oukochanov@seznam.cz>; <l.venc@seznam.cz>;
<obec_krasna_hora@quick.cz>; <ou.kratkaves@worldonline.cz>; <ou.kvetinov@tiscali.cz>;
<ou-kyjov@quick.cz>; <lipa@hbnet.cz>; <obec@lipnicens.cz>; <podatelna@lucice.cz>;
<michalovice@tiscali.cz>; <obec.modlikov@tiscali.cz>; <obecnovaves@quick.cz>;
<ou.okrouhlicka@tiscali.cz>; <obecolesenka@tiscali.cz>; <obec.olesna@tiscali.cz>;
<ou.pavlov@w1.cz>; <obecpodmoky@tiscali.cz>; <epodatelna@pribyslav.cz>;
<OURadostin@email.cz>; <obec@rozsochatec.cz>; <obec@obecrybnicek.cz>;
<obecskorkov@centrum.cz>; <obec.skryje@c-box.cz>; <o.skuhrov@worldonline.cz>;
<ou.slavnic@tiscali.cz>; <obec.shory@tiscali.cz>; <obec@slapanov.cz>;
<umstoky@o2active.cz>; <tis@obec.cz>; <obec@uhorilka.cz>; <podatelna@usobi.cz>;
<obec@veselyzdar.cz>; <ouvez@quick.cz>; <ouvysoka@mybox.cz>; <ouzvestovice@quick.cz>; <obecniuradzdirec@email.cz>; <zizkovopole@quick.cz>
19. ledna 2011 10:35
ZměnyDNE_2011-Informační_leták-MFinf12-3R.pdf; Prům. ceny zeměd. pozemků r.
2011.xls
FW: Informace k DaP DNE pro starosty.

Subject: Informace k DaP DNE pro starosty.

Dovoluji si touto cestou informovat poplatníky daně z nemovitostí, kteří mají povinnost
podat daňové přiznání k dani z nemovitostí, aby pokud možno využili elektronickou formu
zpracování a podání daňového přiznání.
Zpracování s využitím formuláře EPO na stránkách České daňové správy
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces
má výhodu automatického (správného) výpočtu, automatické vyplnění cen nemovitostí a
koeficientu dané obce pro výpočet daně, automatické doplnění čísla katastrálního území
podle vybrané obce. Další drobné výhody - nikdo se nemusí ručně trefovat do okének,
nemusí se na každý list pořád opisovat rodné číslo, je tam prováděna i kontrola formálních
náležitostí a pod.
Posledním z kroků při zpracování formuláře na výše uvedených stránkách je to, že takto
zpracované DaP, kromě toho že se může uložit na počítač a celé vytisknout, lze odeslat
jako EPO bez zaručeného elektronického podpisu a na FÚ se v tom případě písemně
doručuje pouze počítačem zpracovaný a vytištěný, vlastnoručně podepsaný jednoduchý (a
přehledný) dvoustránkový formulář.
Nezanedbatelnou výhodou z hlediska pracovníků FÚ je to, že takto elektronicky podané
DaP nemusejí přepisovat do počítače a zpracování je provedeno automatizovaně načtením datové zprávy.
Celé elektronické zpracování je jednoduché a není potřeba se ho obávat.

Prosím šiřte tuto osvětu dál.
19.1.2011
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V příloze je informace k dani z nemovitostí a průměrné ceny zemědělských pozemků v jednotlivých
katastrálních územích:
s pozdravem Ing. Josef Maršík VO majetkových daní a ost. agend, FÚ v Havlíčkově Brodě
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