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Vy|oŽen k veřejnému nah|édnutí hromadný předpisný seznam o

VYMERENI DANE Z NEMOVITOSTI
NA ROK 2009
za nemovitosti nacházející se v územním obvodu uvedeného finančníhoúřadu
pro pop|atníky' kteří mají trvalé byd|iště, sídlo, nebo pouze nernovitosti v obci
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Proti vyměření daně se mohou poplatníci uvedeni v tomto hromadnérn předpísném seznamu odvolat písemně nebo ústně
do protokolu u správce daně ve |hŮtě 30 dnů ode dne, kteý následuje po dni ukončení vyloŽeni tohoto hromadného předpisného
seznamu' odvo|ání nemá odkladný účínek,tj' nestaví p|aceni a vymáhání daně. odchy|uje.li se vyměřená daň od přiznání k dani,
|ze Žádat v odvolací |hŮtě o sdé|ení důvodu rozdílu mezi stanoveným daňovým zák|adem a dání, jež byla přiznána nebo za řízení
uznána. Doba počínajícídnem, ktenj nás|eduje po dni podání žádosti a končícídnem, kdy by| poplatník vyrozuměn o důvodech
stanovení daně, se nepočítá do běhu odvo|ací |hůty.
Vyméřená daň je splatná:
a) u pop|atníků daně provozujících zemědě|skou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna
a do 30. listopadu běŽného zdaňovacího období,
b) u ostatních pop|atníkůdaně ve dvou stejnýclr splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. |istopadu běžného zdaňovacího
období.

Nepřesáhne.li ročnídaň z nemovitostí ěástku 5 000 Kó, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května běžného zdaňovaciho
období. Ke stejnému datu |ze daň z nemovitostí zaplatit najednou i při vyššíčástce.
Rozdíl mezi daňovou povinností, která je sp|atná pod|e hromac|ného předpisného seznamu, a částkou' která byIa jiŽ na dani.
sp|atné najednou nebo v zákonných splátkách. zap|acena a zvrj'šení daně vyměřené z důvodu, Že přiznání neby|o podáno včas, je
splatné do 30 dnů ode dne, jímžkonóí vy|ožení hromadného předpísného seznamu.
Z částek, které neby|y zaplaceny včas. se platí ťirok z prodIení za kaŽdý den prodlenÍ, počínaje dnem násiedujicím po cini splainosti až do dne platby včetně, a to ode dne púvodniho dne splatnosti'
Sp|atná a nezapiacená daň, věetně příslušenstvídaně. se vymáhá výkonem daňové nebo soudní exekuce.
Poplatníkům, kteří nejsou uvedeni v hromadném předpisném séznamu, byla vyměřena ceiková daňová povinnost v územním

obvodu přís|ušnéhoÍinančníhoúřadu dnem zákonného termínu pro podání daňového přiznání v částce daně ve výŠi'jak jí naposIed
stanovi| pravomocně správce daně, nebo jim bude zasIán platební výměr'
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