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VYHLASKA
Níže uvedenf finanční iad oznamuje, že
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vyloŽen k veÍejnému nah|édnutí hromadnf piedpisnf seznam o

Prot| vyměÍení daně 3e mohou pop|atníci uvoden| v tomto hromadném p|edpisném seznamu odvolat pisemně nebo Etně
do protoko|u u správce daně vo |h tě 30 dnri odo dne, kteď nás|eduje Po dn| ukončoní vyloženi tohoto hromadného piedpigného
sgznamu' odvo|ánÍ nemá odk|adnÝ č|nék, ti. nestavl p|acení a vymáhán| daně' odchy|uje.l| se vyměiená dař od piiznán| k dani,
|ze žádat v odvo|acl |h tě o sdě|enÍ dúvodu rozdÍ|u mozi stanovenÝm datlovÍm zák|adem a dani, jež byta pfiznána nobo za |ízenl
uznána. Doba počlna,ícl dnem, kterÍ nás|edu'e po dni podánl Žádo8ti, á končíGí dn9m, kdy by| pop|atník vyrozuměn o d vodech
stanovení daně, 59 nopočítá do běhu odvo|ací thůty.

Wměiená da ie 6p|atná:
a) u pop|atnlk daně provozujÍcích z9mědě|skou v',robu a chov ryb ve dvou stgjnÝch sp|átkách, a to nejpozději do 31. srpna' a do 30. listopadu běžného zda ovacího obdobÍ,
b) u ostatnÍch pop|atn|k daně ve dvou ste,nÝch gp|átkách, a to ne|pozděii do 31' května a do 30. l|stopadu běžného zda ovac'ho

obdobÍ.
Nepiesáhne.|i rďnÍ da z némovitost| ěástku 5 000 Xč, Je sp|atná naiednou, a to nejpozděj| do 3í. května běžného zdailovacího

období. Ke stejnému datu lze da z nomovitosti zap|at|t najednou i pŤl vyšš| částc..
Rozdl| mezi dařovou pov|nno.gti, KeÉ le 8platná pod|a hromadného pfedpisného seznamu' a čfutkou, která by|a Již na dan|,

sp|atné najgdnou nebo v ákonnÝch sp|átkách, zap|acena a zvÝšenÍ daně vyměfuné z d vodu, že pliznánÍ noby|o podáno včas,
'|o sp|atné do 30 dnt] ode dne, JÍmž koněí vy|ožonl hromadného piedp|snáho geznamu.

z částek, kte.é neby|y zap|aceny včas, sé platí rok z prodlenl za každÝ den prod|enÍ, počínaje dnem n&| duJÍcÍm po dni $p|at-
nosti až do dng p|atby včetně, a to odo dné p vodního dne sp|atnGti.

sp|atná a nezap|acená dař, včetně prís|ušenstv| daně, se vymáhá vÝkonem da ové nebo soudnÍ oxgkuce'
Pop|atník m, kteií nelsou uvgden| v hromadném piedp|sném seznamu, by|a vymě|6na co|ková da ová pov|nnost v zemním

obvodu pŤÍs|ušného finančního iadu dnem ákonného te'mÍnu pro podánÍ dailového piiznánÍ v částce dané ve vÝši, iakji naposted
stanovil pravomocně správce daně, nebo jim bude zaslán p|atebn -1-)
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Podpis s uveden|m jména. ď{men| a funkce oPráVněného pra@vníka
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obecní tjŤad v ...}$.*pp.nt.y.í*.It..'
(městskÝ' obvodní)

VYMERENI DANE Z NEMOVITOSTI
NA ROK lr:ft-

za nemovitosti nacházející se v
pro poplatníky, kteÍí mají trvaIé

Územním obvodu uvedeného finančního riŤadu
bydliště' síd|o, nebo pouze nemovitosti v obci

25 5420 MFin 5420 . vzor č. 6


