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Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň 
z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO!

   P

 Už nebudete mít starost, jestli vám bude doručena složenka do schránky!
 Už nikdy nebudete mít obavu, že zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí!
 Už se vám nestane, že nestihnete zaplatit daň včas! 
 Už nemusíte chodit platit na pokladnu finančního úřadu nebo čekat ve frontě na poště!

   J

Uživatelé SIPO

1) Vyplníte Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a k němu přiložíte doklad
o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální rozpis bezhotovostní platby SIPO. 

2) Toto doručíte finančnímu úřadu, u kterého jste poplatníkem daně z nemovitých věcí.

Nejste-li držitelem spojovacího čísla SIPO

1) Vyplníte formulář SIPO (k vyzvednutí na pobočkách České pošty a nebo na www.ceskaposta.cz
pod složkou Platební a finanční služby ČR) a odevzdáte ho osobně na kterékoliv poště.

2) Získáte spojovací číslo SIPO, a dále pokračujete jako uživatelé SIPO.

Formulář Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO najdete 
na podatelnách FÚ nebo na www.financnisprava.cz pod záložkou daňové tiskopisy.

Přihlášení k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO na zdaňovací období roku 2016 
je možné do 31. ledna 2016. Následující roky, i kdyby došlo ke změně výše daně, proběhne placení 
přes SIPO pro Vás zcela automaticky!

Jak na to?

Proč?

http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/IF_5557_1.pdf?201509040943
https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/282551/P13_SIPO---zadost.pdf/eb39b011-3ac5-4bbe-9787-f86461ba65aa
https://www.ceskaposta.cz/indexhttp://
http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/IF_5557_1.pdf?201509040943
www.financnisprava.cz


 

 

 
FINANČNÍ ÚŘAD PRO KRAJ VYSOČINA 

Tolstého 2, 586 01 Jihlava 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Daně snadně – zjednodušte si plnění své daňové povinnosti jednou pro vždy 

Finanční správa nabízí možnost placení daně z nemovitých věcí formou inkasní platby SIPO, 
to znamená jednoduše, automaticky, bezstarostně… zkrátka „Daně snadně!“  

 Kdo může platit daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO? 

Platit daň prostřednictvím SIPO může poplatník této daně, kterému bylo Českou poštou 
přiděleno spojovací číslo a daň na dané zdaňovací období mu byla stanovena a předepsána 
na jeho osobní daňový účet. Pokud poplatník nemá přiděleno spojovací číslo SIPO, může se o 
jeho přidělení přihlásit na kterékoliv poště. 

 Od kdy lze platit daň prostřednictvím SIPO? 

Daň prostřednictvím SIPO lze platit od zdaňovacího období roku 2016. Stačí vyplnit tiskopis 
Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a předložit příslušnému 
pracovišti Finanční správy nejpozději do 31. ledna 2016.  Formulář Oznámení je k dispozici na 
stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz nebo na kterémkoli pracovišti Finanční 
správy. Nedílnou součástí Oznámení je doklad prokazující přidělení spojovacího čísla (např. 
doklad o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální platební doklad SIPO, resp. rozpis 
bezhotovostní platby SIPO). Postačí přiložit prostou kopii. 

 Je nutné Oznámení podávat každoročně? 

Ne, uplatněné Oznámení se vztahuje i na všechna následující zdaňovací období, a to až do 
doby uplatnění Oznámení, ve kterém je výslovně vyznačeno ukončení placení daně 
prostřednictvím SIPO, nejpozději do 15. března zdaňovacího období, ve kterém již poplatník 
nechce hradit daň prostřednictvím SIPO. 

Bližší informace o zjednodušené formě placení daně prostřednictvím SIPO včetně 
specifických dotazů zájemcům poskytnou pracovníci na kterémkoli pracovišti Finanční správy. 

 

V Jihlavě dne 12. listopadu 2015 

 
Ing. Josef Tomek 
sekretariát ředitele  
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 
Telefon:  721 971 051 
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