
tnformačni teták pro poplatníky daně z nemovitých věci

Informace
ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu

na daň z nemovitých věcí v roce 2014

Dan z nemoviiých věcí se stanowje roáodnutím, jímŽ je platební \'ýměr, dodatečný platební Úměr
nebo hromadný předpjsný seznam'

Poplatnikům daně z nemovitých věcí, u ichŽ na zdaňovaci období roku 20t4 došlo ke změně výše daně

oproti př;dchozímu Íoku' případně oproti částce \ypočtené v daňovém přiznání' sdě]Lrjo mjstně příslušný

tňaneú Lriaa novou výši claně nejčastěji hromadnými předpisnými seznamy, které jsou zpřistupněny k
nahlédnuti na územních pracoviŠtich pilslušného finančního úřadu'

Finanční úřad \5'dává hfomadný předpisný semam na daň z nemovitých věci za obvod své uzemni

pusobnosti, tj' za příslušný kaj nebo za hlavni město Prahu' Hromadné předpisné seznamy zpřístupní

přislLršné finančni úřady k nahlédnutí na sýich úz€mnich pracovišlich v pruběhu měsíce května 2014'

informace o době, kdy lze do h-romadných předpisných seaamů nahlédnout' zveřejni jednotlivé finančni

úřady veře.jnou whláškou, kterou }yvěsi po dobu nejméně 30 dnů na své úředni desce a způsobem

umoŽňujícín dálkový přistup.

Vyhlášky flnančních úřadů o zpřístupnění lrÍomadných předpislrých seznanů budou zveiejněny také na

úřednlch deskách obcí v piíslušném kraji. Při nahlédnuti do hromadného předpisného sez-namu 'jsou daňovému

sub.jektu zpřísfupněny pouze údaje lýkaj ící se jemu stanovené daně.

stanovení daně hromadnýn předpisným sez-namem se neodůvodňuje'

za den doručení hromadného předpisného semamu 5e povaŽuje třicá|ý den pojeho zpřistupnění'

Přoti stanoveni daně se mohou poplatníci uv€deni v hromadném předpisném seznamu odvolat ve lhůlě

do 30 dnťl ode dne jeho doručení, a to i před jeho doručením. odvoláí se podává u správce daně, jehoŽ

rozhodnutí j e odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odk]adný účinek.

Poplatníkům neuvedeným na hromadném předpisném seznamu je daň znemovitých věcí starrovena

podle ákona o dani z nemovitých včci ve Úši pos1efuí známé daně nebo ve výši shodné s podaným daňoýým
přiznáním bez oznámeni stmovené Úše daně platebnim \"ýměřem' anebo je onámena platebním Úměrem
v připadě, Že se stanovená daň odchylu.je od daně poplatnikem přiznané.

Splatnost daně z nemovitých věcí

Vyměřená daň z nenovilých věcíje splatná|

a) u popIatníků daně provozu'jících zenědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejÚch splátkách' a to

nejpozději do 3]. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období,

b)u ostatnich pop]atníků daně ve dvou ste.jných splátkách, a to nejpozdě.ji do 3l' května a do

30' listopadu zdaňovaciho obdobi'

Nepřesá}ne-li roční daň z nemovi|ých věcí částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do

31. kvěhrá zdaňovacího obdobi' Ke stejnému datu 1Ze daň z rremoviých věci zaplatit najednou j při \5'ššj

častce'

Je-li daň stanovená správcem daně !)'šši neŽ daň přiznaná daňovým subjektem, neboje li daň stanovená

podle s 1]a odst' 2 ákona o dani z nemovitich věcí lyšši než posledni známá daň, a lhůta splatnosti daně

podle híomadného předpisného seznamu jjž uplynula' je rozdil splatný v náhradní lhťúě do l5 
't'ů 

ode dne

právni moci fuomadného předpisného seznamu. ve stejné náhradní lhůtě je splatná i daň stanovená zmoci
úřední' Stanovená íhmdní lhůta splafuosti daně nemávliv na běh úroku z prodlení'
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