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vy|ožen k veřeinému nah|édnutÍ hromadný předpisný seznam o

VYMERENI DANE Z NEMOVITOSTI
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za némovitosti nacházeiící se v územním obvodu uvédeného Íinančního úřadu
pro pop|atníky, kteří maií trva|é byd|iště, síd|o, nébo pouze nemovitosti v obci

ý|olr il,ý
Proti vyměřeni daně se mohou pop|atníci uvedeni v tomto hromadném předpisném seznamu odvo|at písemně nebo ústně

do protoko|u u správce daně ve |hůtě 30 dnú ode dne, kteÚ nás|eduje po dni ukončení vy|ožení tohoto hromadného předpisného
seznamu. odvo|ání nemá odk|adný úěinek, tj. nestaví p|acení a Vymáhání daně' odchy|uje-|i se vyměřená daň od přiznání k dani,
|ze žádat v odvo|ací lhůtě o sdě|ení důvodu Íozdí|u mezi stanovéným daňovtým zák|adem a dani' jeŽ by|a přiznána nebo za řizení
uznána' Doba počínaiící dnem, kteÚ následu|e po dni podání žádosti a končící dnem' kdy by| pop|atník vyrozuměn o důVodech
stanovení daně, se nepočítá do běhu odvo|ací |húty.

Vyměř€ná daň je sp|atná:
a) u pop|atníkú daně provozujících zemědě|skou výrobu a chov ryb ve dvou steiných sp|átkách' a to nejpozději do 3í' srpna

a do 30. |istopadu běžného zdaňovacího období'
b) u ostatních pop|atníků daně ve dvou stejných sp|átkách, a to neipozději do 31. května a do 30. |istopadu běžného zdaňovaciho

období.
NepřesáhneJi ročni daň z nemovitostí částku 5 000 Kč, je sp|atná najednou, a to nejpozděii do 3í. května běžného zdaňovacího

období' Ke stejnému datu |ze daň z nemovitostí zap|atit najednou i při vyšší částce'
Rozdí| mezi daňovou povinnosti, která ie sp|atná pod|e hromadného předpisného seznamu' a částkou, která by|a již na dani'

splatné najednou nebo v zákonných sp|átkách, zaP|acena a zvlýšení daně vyměřené z důvodu, že přiznáni neby|o podáno Včas,

ie sp|atné do 30 dnú ode dne, iímž končí vy|ožení hromadného předpisného seznamu.
z ěástek, ktéré neby|y zap|aceny včas, se p|atí úrok z prod|ení za každý den prod|ení' poěínaje dnem nás|edujícím po dni sp|at-

nosti až do dne p|atby věetně, a to ode dne púvodního dne sp|atnosti.
sp|atná a nezap|acená daň, včetně přís|ušenstvi daně, se vymáhá v.ýkonem daňové nebo soudní exekuce.
Pop|atníkům, kteří neisou uvedeni v hromadném předpisném seznamu, byla vyměřena ce|ková daňová povinnost v územním

obvodu přís|ušného Íinaněního úřadu dnem zákonného termínu pro podání daňového přiznání V ěástce daně ve v.ýši' iak ji naposled
stanovi| pravomocně spráVce daně, nebo jim bude zas|án p|atební v!ýměr.
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