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od 8.00 hoÍI
od 8.00 hod

31.5.2010

v přízemí č. dveří 003'004

do 17.00 hod
do 14.00 hod

vyložen k Yeřejnému nahlédnutí hromadný předpisný seznam o

VYMĚŘENÍ DANĚ Z NEMovITosTÍ

počínaie dnem

povinnost v územním obvodu příslušného finančního úřadu dnem zákonného termínu pro
přiznání v čáslce daně ve'\.ýší, ja} j' naposled stanovil pmvomocně správce daně' lebojim

V Rychnově n'Kn' dne 28'4'2010

V}věšeno (\,yh1ášeno) dne . ;::''ia'' y,]|;)

lng. Robeí
ředitel

Finanční úřad v Rychnově nad Kněžnou, Jiráskova 1497, Rychrrov nad Kněžnou

VYHLASKA
oznamuje' že

ode dne 30.,1.2010 do dne

je v budově Finančního úřadu v Rychnoyě nad Kněžnou

ve dn€ch pondělí, středa
ve dnech úterý' čfvrtek' pátek

NAROK 2OTO

za n€movitosti nacházejici se v úzefimim obvodu uvedeného finančniho Úřadu
plo poplahíky' kt€ři maji lr'valé bydliště, sidlo, nebo pouze nemovilosti v obci

ZA;I{EL

Proti BŤiěřeni danč se mohou poplatnjci uved€ni v tomto hromadném předpisnén scznamu odvolat pisemně
nebo úshě do protokolu u správce danč ve Lhůtě 30 dnů ode d'e, který následuje po dlli ukončenj lTložefli
toholo hronadného předpisného sealamu odvoláni nemá odk]adný účjnek, tJ' Destavi placeni a \ymáhaní daně'
odchyluje_li se qměřená daň od přiznal k dani,Ize Ž^dzl V odÝolací lhůtě o sděleni důvodu lÓzl]iln mezi
stanoveným dánovýn základem a dani' jeŽ byla přiznána nebo za řizení Bznána' Doba poČinájicj dn€ll]. který
následuje po dni podáni ádosli a konČící dne ' kdy byl poplabik ryrozuměn o důvodech stanoveni daně, se
nepočíú do běhu odvolacj 1lrůty'

V}Ťněřená daň je sp]atná:
a) u poplatníků daně provoarjicích z€mědělskou výobu a chov Íyb ve dvou stejných splátkách, a to

nejpozdčji do 3l' srpna a do 30' listopádu běŽného zdaňovaciho obdobi,
b) u ostatních poplar.iků daně ve dvou stejných splálkách, a !o nejpozděii do 3I. kvěha a do 30' tistopadu

běŽného zdaňovacího obdobi.
NepřesánÍe{ ročni daň z n€movitostí částku 5 000 Kč' je splatná 

'ajednou, 
a to nejpozději do 31' kvělra

běŽného zdaňovaciho obdobi' K€ stejnému datu lze dď z nemovllosti zap1alit najednou i při 
'yŠši 

částce.
Rozdíl nezi daňovou povimosti' kerá je splatná podle lrromadného předpisného seznanlu, a částkou.

k!€řá byla jiŽ na dani' sp]abé najednou nebo v zákonrých splátk'ch' zaplacena a zvýšeni daně $Ťněřené
z důvodu' že přiznáni nebylo podáno včas. je splatné do 30 dnů ode dne. ijnť končí !"ýIoŽení komadného
předpisného senmn1u'

Z částe]! kefé nebyly zaplaceny včas, se platí ú.ok z plodleni za kaŽdý den prodleni.
následu.jícím po dni splabosli aŽ do dne plalbyvčet!ě, a to ode dne původniho dne sp1atnosti.

splatná a nezaplacená dď, včetně přisluŠenství daně. se !}Ťnáhá výkonem daňové nebo soudni
Poplahíkůn. keři nejsou uvedeni v hŤomadném předpisnén sezltamu' by1a \a'ttlětelra

obec ZáměI


