
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitosti ..

Informace
ke zpřístupnění hromadného předpisného
seznamu na daň z nemovitostí v roce 2013

Daň z nemovitostf se stanovuje rozhodnutfm, jímž je platební výměr, dodatečný platební výměr nebo
hromadný předpisný seznam.

Pokud se daň stanoví hromadným předpisným seznamem, zpřístupní správce daně hromadný předpisný
seznam k nahlédnutí po dobu nejméně třiceti dnů; označení daně, jakož i místo a dobu, kdy lze do hromadného

předpisného seznamu nahlédnout, zveřejní veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu nejméně třiceti dnů.
Na žádost správce daně zveřejní veřejnou vyhlášku též obecní úřad, v jehož územní působnosti se nachází
předmět daně.

V roce 2013 budou všechny hromadné předpisné seznamy, vydané finančnimi úřady, zpřístupněny
v jednotné lhůtě od 26. dubna do 27. května 2013, přičemž na kterémkoli územnim pracovišti finančniho
úřadu mohou poplatnici nahlédnout do hromadného předpisného seznamu, vydaného timto finančním
úřadem pro celý obvod jeho územni působnosti, tj. pro celý kraj nebo pro hlavni město Prahu.

Při nahlédnuti do hromadného předpisného seznamu jsou daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje

týkající se jemu stanovené daně.

Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje.

Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění.

Proti stanovení daně se mohou poplatníci uvedení v hromadném předpisném seznamu odvolat ve lhůtě

do 30 dnů ode dne jeho doručení, a to i před jeho doručením. Odvolání se podává u správce daně, jehož
rozhodnutf je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný účinek.

Poplatníkům neuvedeným na hromadném předpisném seznamu je daň z nemovitosti stanovena podle
zákona o dani z nemovitostí ve výši poslední známé daně nebo ve výši shodné s podaným daňovým přiznáním
bez oznámení stanovené výše daně platebním výměrem, anebo je oznámena platebním výměrem v případě,
že se stanovená daň odchyluje od daně poplatníkem přiznané.

Splatnost daně z nemovitostí
t~r---------------------------------------------------------------------------~

Vyměřená daň z nemovitostí je splatná:

a) u poplatníků daně provozujícfch zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to

nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období,

b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu
zdaňovacfho období.

Nepřesáhne-Ii roční daň z nemovitosti částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května
zdaňovacfho období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitostí zaplatit najednou i při vyšší částce.

Je-li daň stanovená správcem daně vyšší než daň přiznaná daňovým subjektem, nebo je-Ii daň stanovená
podle § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitosti vyšší než poslední známá daň, a lhůta splatnosti daně
podle hromadného předpisného seznamu již uplynula, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne
právní moci hromadného předpisného seznamu. Ve stejné náhradní lhůtě je splatná i daň stanovená z moci
úřední. Stanovená náhradní lhůta splatnosti daně nemá vliv na běh úroku z prodlení.
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