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Y H L Á Š K A

Shora uvedený správce daně podle ustanoveni § 50 odst. 1 zákona
280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpis~, oznamuje, že
ode dne 27.04.2018 do dne 28.05.2018

je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
ve dnech pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

od
od
od
od
od

8:00
8:00
8:00
8:00
8:00

do
do
do
do
do

17:00
13:00
17:00
13:00
13:00

hodin
hodin
hodin
hodin
hodin

zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 2091815/18/3000-11460-705400,
Jímž
se
uvedeným daňovým subjekt~m stanovuje za
nemovité věci
nacházející se v obvodu územní p~sobnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018.
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství Č. GFŘ-D-23, o umístění spisu
nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřad~, zveřejněném ve Finančním zpravodaji c. 1/2016 a
na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz.

L.S.

Ing. Martin Komárek
ředitel finančního úřadu

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Informace
ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
na daň z nemovitých věcí v roce 2018
Daň z nemovitých věcí se stanovuje
nebo hromadny predpisný seznam
Poplatníkúm
dane

oproti

daně z nernovitých

předchozrrnu

rozhodnutím

věcí, u nichž na zdaňovaci

roku, přlpadné

oproti

častce

příslušný finanční úřad novou vyš: daně nejčastěji
k nahlédnutí

na uzemních

pracovištích

Finanční

uřad vydává

hromadný

pusobnosti

tj. za příslušny

přislusne

finančm

Informace

o době

kraj nebo za hlavní

úřady k 1ahlédnutl

kdy lze do hromadných

Vyhlášky

finančnicn
deskach

daňovému

Stanoveni

dané hromadným

Za den doručení
Proti stanovení

předpisnýrn

hromadneho

předpisného

zakona

a to

napadeno.

neuvedeným

o dani z nemovitých

přiznáním

bez oznámeni

v případě.

že se stanovená

I

Podane

odvolání

stanovené

seznamu

své územru

seznamy
měsíce

zveřejni

do hromadného

se považuje

zpřisn.pr-í

května

jednot/lve
desce

2018

finanční

a zp isobem

budou zverejncny

předpisného

take

seznamu

JSou

daně

třicáty den po jeho zpřistupnér-i
předpisnern

Odvolán

známé

seznamu

se podavá

odvolat ve Ihute
dane

jehoz

seznamu je daň z nemovrtých věcí stanovena

podle

nema odkladný

vyše daně platebním

darí odchyluje

předpisne

nahlédnout,

v hromadnem

předpisném

věcí ve výší poslední

věcí za obvod

v pruběhu

předpisných

před jeho doručením

na hromadném

vyše

místne

se neoduvodňuje

seznamu
uvedeni

Hromadné

se Jemu stanovené

seznamem

sděluje

které JSou zpřístupněny

30 dnu na sve úředn

Při nahlédnuti

daně se mohou poplatnici

je odvoláním

Poplatrukúm

nejméně

hromadnych

kraji

přiznání

seznamy

pracovištích

seznamu

pouze údaje týkajici

do 30 dnu ode dne Jeho doručeni
rozhodnutí

po dobu

úřadu o zpřístupněni

zpřístupněny

subjektu

předpisných

vyvěsí

obcí v prislusnérn

Prahu.

uzemních

vymer

úřadu.

na daň z nemovitých

město

na svých

platebn

roku 2018 d0510 ke změně

daňovém

v

předprsnými

finančního

seznam

výměr, dodatečny

období

vypočtené

hromadnými

příslušného
předpisný

úřady veřejnou vyhláškou
kterou
umožňujícím
dálkový přístup

na úředních

jímž je platební

učmek

daně nebo ve
výměrem,

od daně poplatníkem

u správce

výš:

shodne s podanym

anebo je oznámena

platebním

daňovýn
vymérern

přiznané

Splatnost daně z nemovitých věcí
Stanovena

daň z nernovitých

al LI poplatníku
nejpozději

věcí Je splatná

daně provozujlcicb

zemědělskou

do 31. srpna a do 30. listopadu

b) LI ostatních
zdaňovacího

poplatníku

vyrobu

zdaňovacího

a chov ryb ve dvou stejných

splátkách

a to

období

daně ve dvou stejných splátkách,

a to nejpozději

do 31 května a do 30 listopadu

období

Nepřesahne-It
do 31. května

roční dal) z nernovitých

zdaňovacího

období

věcí částku

Ke stejnému

5 000 Kč je splatná

datu lze daň z nernovttých

najednou
věcí zaplatit

a to nejpozději
najednou

t při

vyšší částce.
Je-II daň stanovená
podle

§ 13a

odst

podle hromadného

právní
úřední

správcem

předpisného

moci hromadného
Stanovena

daně vyšsí než daň přiznaná daňovým

2 zákona o dani z nemovitých
seznamu

předpisného

věcí vyšší než poslední

již uplynula,

seznamu.

náhradr.i Ihu :'I splatnosti

subjektem,

nebo je-II daů stanovená

známá daň a Ihuta splatnosti

daně

je rozdíl splatný v náhradní Ihute clo 15 dnu ode dne

Ve stejné náhradní

lhutě

je splatná I dar') stanovena

daně nemá vliv na beh úroku z prodlen'

z moci

