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za nemovitosti nacházejíci se v územnim obvodu uvedeného finančniho úřadu

pro poplatníky, kteři maji trva|é bydliště, síd|o, nebo pouze nemovitosti v obci

BORKOVANT

Protivyměřenidaněsemolroupoplatniciuvedenivtomtohromadnémpředpisnémseznamuodvo|atpisemněneboústně
do protokolu u správce daně ve lhůtě 30 dnů ode dne, který následuje po dni ukončení vy|oŽenÍ tohoto hromadného předpisného

seznamu. odvolánÍ nemá odkladný účinek, tj. nestavi'pr""ái a vymáhání daně. odchyluje.li se vyměřeňá daň od přiznáni k dani'

lze Žádat v odvo'aci lhůtě o sdělení důvodu rozdílu mezi stanoveným daňovým zák|aáem a dani, jeŽ by|a přiznána nebo za řízení

uznána. Doba počínajÍci dnem, ktený nás|edu;e po oni podáni Žádosti a tončící dnem, kdy byI poplatník vyrozuměn o důvodech

stanovení daně, se nepočítá do běhu odvolaci |hůty.
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I';"#;l;,ff".:"JŤ:nzujícich zem-ědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna

a áo s0. |istopadu běŽného zdaňovacího období'

b) u ostatních poplatniků daně ve ovou stejných .óratxa.r.,, a to nejpozději do 31. kvétna a do 30. listopadu běŽného zdaňovacího
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období.
Nepřesáhne-li rocni daň z nemovitostí částku 5 oo0 Kč, je splatná najednou' a to nejpozději do 31. května běžného zdaňovacího

období.Kestejnémudatulzedaňznemovitostízap|atitnajednouipřivyššíčástce.
Rozdi| mezi daňovou povinrrostí, která je sptatn! pod|e hromadného předpisného seznamu, a částkou, která byla jiŽ na dani'

splatné najednou nebo v zákonných splátkách, zap|acena a zvýšeni daně vyměřené z důvodu, Že přiznáni nebylo podáno včas, je

".pt.tnedo30dnůodedne,jímŽkončívyIoŽenihromadnéhopředpisnéhoseznamu.Z částek, které nebyly zap|aceny včas, se platí úrok z prodleni za kaŽdý den prodlení, počinaje dnem nás'edujícím po dni splat.

nosti aŽ do drre platoy včetně, a tó ode dne pŮvodniho dne sp|atnosti.

Splatnáanezaplacenádaň,včetněpřísIuŠenstvidaně,sevymáhávýkonemdaňovénebosoudniexekuce.
Poplatnikům,kteřÍnejsouuvedenivhromadnémpředpisnémseznamu'bylavyměřenace|kovádaňovápovinnostvúzemním

obvodu přísluŠného rinaÁčního úřadu dnem zákonnélr.o termínu pro podání oaRoveňo přiznáni v částce daně ve výši' jak ji napos|ed
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stanovil pravomocně správce daně, nebo jim bude zaslán platebni výměr. 
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