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za nemovitosti nacházejicí se V Územnam obvodu uvedeného finančního úřadu
pro poplatníky, kteři maji trvalé bydliště, sidlo, nebo pouze nemovitosti V obci
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Proti vyměření daně se mohou poplatnici uvedíni V tomto h.omadném předpisném seznamu odvolat písemně
nebo ústně
do protokolu u správce daně ve lhůtě 30 dnú ode dne, kteni následuje po dni ukončeni Vyloženi tohoto hromadného předpi5ného
seznamu. odvoláni nemá odkladný účinek,tj. nesta\.i placeni a vymáhání daně' odchyluje_li se vyměřená daň
od přiznáni k dani,
lze žádat v odvolací lhútě o sděleni důvodu rozdilu rnezi stanoveným daňovým.ákladem a danÍ' jež byla přiznána
nebo za řízeni
uznána. Doba počína.iicidnem, kter}' následuje po dni podáni žá(losti a končícidnem, kdy byl poplatnik vyrozuměn
o důvodech
stanovéní daně, se nepočitá do běhu odvolaci lhúty'
Vyměřená daň je splatná:
a) u poplatnikú daně provozu'iícich zemědělskou výIobu a chov ryb ve dvolr stejných splátkách' a to nejpozději
do 31' srpna
a do 30. listopadu běŽného zdaňovaciho obdobi.
b) u ostatnÍch poplatniků daně ve dvou stejných sptátkách, a to ne.jpozději do 3'1. května a do 30. listopadu
běžnéhozdaňovaciho
obdobi.

NepřesáhneJi Íočnidaň z nemovitosti částku 5 oo0 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května běŽného
zdaňovacího
období. Ke ste.inému datu lze daň z nemovitosti zaplatit najednou i při vyššÍčástcé.
Rozdll mezl dáňovou povinnosti, která je splatná poclle hromaclného předpisného seznamu' a částkou, kteřá byla jjž
na dani,
splatné najednou nebo v zákonných splátkách, zaplacena a zvýšenídaně vyměřené z důvodu, že přiŽnani
nebylo podáno včas,
je splatné do 30 dnů ode dne, jimž konči vyloženi hromadného předpisného
seznamu.
z částek, které nebyly zaplaceny včas, se plati úÍokz prodleni Ža každý den prodleni, počinaje dnem následujícím po
dni splat_
nosti až do dne platby včetně, a to ode dne púVodniho dne splatnosti'
Splatná a nezaplacená daň, včetně příslušenstvi Llaně, se vymáhá výkonem daňové nebo soudni
exekuce'
Poplatníkům, kteři nejsou uvedeni v hromadnénl předpisnéljl seznamu, byla vyměřena celková
daňova povinnost v územnim
obvodu přislušného Íinančníhoúřadu dnem zákonnéllo terminu
Í|ro podání daňóVého přiznáni V částce daně ve výši, jak ji naposled
stanovil pravomocně správce daně, nebo jim bude zaslán p|atebni Výměr'
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