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Informaění leták pro poplatníky daně z nemovitostí

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

Daň z nemovitostí se stanovuje rozhodnutím, ]ímŽ je platební výměr, dodatečný platební výměr nebo

hromadný předpisný seznam.

Pokud se daň stanoví hromadným předpisným seznamem' zpřístupnísprávce daně hromadný předpisný

seznam k nahlédnutí po dobu nejméně třiceti dnů; označenídaně, jakoŽ i místo a dobu, kdy lze do hromadného

předpisného seznamu nahlédnout, zveřejníveřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu nejméně třiceti dnů.

Na Žádost správce daně zveřejní veřejnou vyhlášku téŽ obecní Úřad, vjehoŽ Územní působnosti se nachází

předmět daně.

V roce 2013 budou všechny hromadné předpisné seznamy' vydané finaněními úřady, zpřístupněny

vjednotnélhůtěod26.dubna do27.května2013,přiěemžnakterémkoliÚzemnímpracovištifinančního
úřadu mohou poplatníci nahlédnout do hromadného předpisného seznamu, vydaného tímto finaněním

úřadem pro ce!ý obvod jeho územní působnosti, tj' pro celý kraj nebo pro hlavní město Prahu.

Při nahlédnutí 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 uvedenív hromadném předpisném seznamu odvolat ve lhůtě

do 30 dnů ode dne jeho doručení' a to i před jeho doručením. odvo|ání se podává u správce daně, jehoŽ

rozhodnutíje odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný Účinek.

Poplatníkům neuvedeným na hromadném předpisném seznamu je daň z nemovitostí stanovena podle

zákonao dani z nemovitostíve rnýši poslednÍ známé daně nebo ve {ši shodné s podaným daňovým přiznáním

bezoznámenístanovené výše daně platebním výměrem, anebo je oznámena platebním výměrem v případě'

Že se stanovená daň odchyluje od daně poplatníkem přiznané.

Splatnost daně z nemovitostí
Vyměřená daň z nemovitostíje splatná:

a) u poplatníků daně provozujÍcích 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

zdaňovacího období'

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5ooo Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května

zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitostí zaplatit najednou i přivyšŠíčástce.

Je-li daň stanovená správcem daně vyšší neŽ daň přiznaná daňovým subjektem, nebo je-li daň stanovená

podle $ 1 3a odst' 2 zákona o dani z nemovitostí vyšší neŽ posledn í 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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VEŘEJNÁ VYHLÁŠK

Elekt ronicky podepsáno
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Mgr. Ilona Mesarošová
vedoucí oddělení

A

Shora uvedený správce daně podte ustanovení 5 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že

ode dne 26.04.2013 do dne 27 .05.2013

je na všech územních pracovištích Fínančního úřadu pro Královéhradecký kraj

ve dnech pondělí od 8.00 do 17 ' 00 hodin
úterý od 8.00 do 15.00 hodin
středa od 8.00 do 17.00 hodin
čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin
pátek od 8.00 do 14.00 hodin

zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpísný seznam čj . 7823Ll/L3/2700-14400 -606264,

jínž se v něm uvedeným daňovým subjektům stanovuj e za nemovitosti
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMoVIT0STÍ NA RoK 2013.

Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
č. 1 pokynu Generá1ního finančního ředitetství č. GFŘ-D-12, o finančních
úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho
přístušné části, zveřejněném Ve Finančním zpravodají č. 8/2Ol2 a na
ínternetových stránkách Finanční správy http: / /cds.nfcr.cz.

L.S. Mgr.Ilona Mesarošová
vedoucí odd. majetkových daní,oceňování a ostat. agend

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Horova 17
500 02 HRADEC KRÁLoVÉ
Čj . , 806075/13 /27oo_144oo -606264
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