
VYHLASKA
Níže uvedený fin4nčni úřad oznamuje, že
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VYMERENI DANE Z NEMOVITOSTI
NA ROK IPOg

za nemovitosÚ nacházéjíci sé v územnim obvodu uvédéného finančniho úřad'l
pro poP|atniky, ktéř| maji tívalé bydtiště' sidlo' nebo pouz€ nemovitosli v obci

ET*'Tť
Proli vyměřéni dáně sé fiohou poP|atnici uvedeni v tomto hromadném předpisném seznamu odvo|at pis€mné nebo ústně

do Protoko|u u 9Píávce daně ve lhŮtě 30 dnů ode dné' ktéÚ nás|€dul'e Po dni Ukonč€ni vytožen|iohoto híomadného předpisného
seznamu. odvo|áni nemá odkladný účinek' tj' n€stavi pIacéni a vymáhánidaně. odchy|uje'li 3. vyměřéná daň od přiznáni t dani'
|ze ádat v odvo|ácí lhůié o sdě|éni dúvodu rozdi|u mézi stanoveným daňovým 'ákladém a danÍ, jéŽ by|á přiznána nebo Ža řIzéní
uznána' Doba počinající dném. kléÍý nás|eduje Po dni Podání žádo'ti á končici dngm' kdy by| pop|atník vy.ozumén o dúvodech
stanovení daně. s€ neooč|tá do běhu odvolacl |hůtv.

vyměřená daň je sP|atná:
a) u PoP|atníkú daně Provozujicích z€mědě|skou výrobo a chov ryb vé dvou stéjných sPlálkách' a to n€iPozděJ| do 3í.3íPná

a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období'
b) u oBt.tních PoPlatnikú daně ve dvou stejných sp|áudch' á to n€jpozdéj| do 31. května a do 30' |istopadu běžíého zdaňovaciho

NepřésáhneJ| ročni dáň 2 n€movltosií částlu 5 000 Kč' je sP|a|ná najednou' a to nojpozději do 3'í. května běžnáho zdaňovaciho
obdob|' Ké stéjnému datu |zé daň z nemovttGtí zaP|at|t najednou i při vyššÍ částcg'

Rozd|| mézi daňovou povinnosť' klená jé sP|atná pod|e hromadného předpisného séznamu' a částkou' ktérá by|a iiž ná dáni'
sp|atné nájednou nebo v ákonných sP|átkách' zaP|ácena a aýšsni daně vyměřené z dúvodu' Žé přiznáni néby|o podáno včas'
jesp|atné do 30 dnú ode dné' jímž končí vy|oŽenÍ hromadného př.dPisného seznamu.

z ěásték' kt€.é néby|y záp|acény vč.s, sé ptáti úrok z Prodlénízá každý den prod|gni' počinalé dnem nás|éduiic|m po dni sp|a|
nosti až do dng p|alby včotně' a to odé dne Púvodniho dně sp|álňosti.

sP|atná a mzaP|ac€ná daň' včotně pňslušsnstvi daně' s€ vymáhá výkonem daňové nebo soudni ěx€kuc€.
Pop|átníkům' ktéři nejsou uvedsni v hromadném přodpisném 6é2namu, by|a vyměřéná cé|ková daňová Povinnost v územnim

, rt

vy|ožen k veřélnému nah|édnutÍ hromadný př€dpisný leznam o

obvodu příslušného finančního úřadu dnem zátonného l.rminu pro podánidaňového Přiznání v částce dané ve výšl'jak ji napos|éd
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