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V Jíhtavě
dne

Elektronicky podepsáno
25. 04. 2016

Vydrář Otdřich Ing'
ředitet FÚ pro Kraj

Vysočina

vEŘEJNÁ vYHLÁŠxn

shora uvedený správce daně podle ustanovení s 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že

ode dne 29.94.2916 do dne 30.05.2016

pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočinaje na všech územních

Ve dnech pondět í
úte rý
st ředa
čtv rtek
pátek

do u.00 hodín
do 13.30 hodin
do 17.00 hodin
do 13.30 hodin
do 13.30 hodin

od
od
od
od
od

8.00
8.00
8,00
8.00
8. 00

zpřístupněn k nahtédnutí

hromadný předpisný seznam čj ' 8627 6L/ L6/2900 - 11460 - 304013 
'hromadný předpísný seznam čj, 862762/L6/2900-1].460-304013,

hromadný předpisný seznam čj ' 862763/16/2900 - t 1460 _ 304013 
'hromadný předpisný seznam čj, 862764/16/2900-11460_304013'

j ínž se uvedeným daňovým subj ektům stanovuj e za nemovité věci
nacházející se V obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMoVITÝCH VĚcÍ NA RoK 2015.

Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
č. 1 pokynu Generá1ního fínančního ředitelství č. GFŘ-D-].2, o finančních
úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spísu nebo jeho
příslušné části, zveřejněném Ve Finančním zpravodaji č, 8/2012 a na
ínternetových stránkách Finanční spráVy http://www.financnisprava.cz.

Ing. 01dřich Vydrář
ředitel Finančního úřadu pro Kraj Vysočina

L. S.



lnformační Ieták pro poplatníky daně z nemovitých věcí

lnformace k zasílání složenek
pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2016

Daň z nemovitých věcí se stanovuje za všechny nemovité Věci poplatnÍka na Území přísluŠného kraje.

Má-li poplatník daně Více nemovitých věcí, které se nacházejí v obvodech místní působnosti dvou nebo
Více finančnÍch úřadů, tj. na území více krajú nebo na Územi hl. města Prahy a jednoho nebo Více krajů,
jsou do obálek Vkládány společně sloŽenky za Všechny tyto finanční úřady.

Pro platbu daně z nemovitých Věci U kaŽdého z dotčených finančních úřadů je poplatníkovi daně zasílána
jedna složenka, pokud jeho daň u tohoto finančního úřadu ěiní nejvýše 5 oo0 Kč, nebo dvě složenky,
pokud je tato daň vyšší než 5 000 Kě a platí se tedy Ve dvou splátkách' Daň vyšŠÍ neŽ 5 ooo Kč lze
VŠak zaplatit j najednou jedinou sloŽenkou' a to v termínu první sPlátky daně'

JednotliVé sloŽenky jsou opatřeny názvem a ěíslem úětu místně přislušného finančního úřadu
(tj. toho finančního úřadu, V jehoŽ obvodu místní působnosti se nemovitá věc nacházÍ), kterému je příslušná
platba uÍěena'

Na alonži sloŽsnky' tj. na její horní oddělitelné části, jsou uvedeny tyto důléŽité Údaje:
o celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2016'
. výše a termíny splatnosti splátek,
. stav daňového úětu poplatníka, tj. případný přeplatek nébo nedoPlatek na daniz nemovitých věcí,
r spravující územní Pracoviště finančního úřadu, kde má PoPlatník uloŽen daňový spis k dani

V zájmu zajiŠtění moŽnosti plynulého placení daně v pokladnách finančních úřadů jsou sloŽenky rozesílány
v pořadí nezávislém na místní působnosti finančních úřadů. Proto je třeba počítat s tím' Že V jednotlivých
lokalitách neobdžÍ Všichni poplatnící sloŽenky 90uěasně, ale budou postupně rozesílány tak' aby poslední
z nich poplatníci obdželi nejpozději do 25, května 2016.

Ve specifických případech mohou být sloŽenky i nadále zasílány čijinak distribuoVány (např' prostřednictvím
obci) jednotli\^ými finančními Úřady. Tuto moŽnost mohou jednotliVé flnanční Úřady zvolit podle konkrétních
podmÍnek V daných lokalitách V zájmu Včasného a efektivního doručenÍ složenek poplatníkům'

z nemovitých věcí, a jehoŽ prostřednictvim komunikuje s finančním úřadem.

DůleŽité upozornění:

daň' je
úřad. Veškeré dotazy' podněty, odvolání aPod. proto zasílejte vŽdy na adresu
místně přislušného finančního úřadu, uvedeného na složence.

finančn í
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lnformační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí

lnformace
ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu

na daň z nemovitých věcí v roce 2016

Daň z nemovitých Věcí se stanovuje rozhodnutím' jímŽ je platební Výměr, dodateČný platební výměr
nebo hromadný předpisný seznam.

Poplatnikům daně z nemovitých Věcí' u nichŽ na zdaňovací období roku 2016 došlo ke změně Výše
daně opÍoti předchozímu roku' případně oproti ěástce Vypočtené v daňovém přiznánl, sdéluje místně
příslušný finanění úřad novou VýŠi daně nejčastěji hromadnými předpisnými seznamy' které jsou zpřístupněny
k nahlédnutí na Územních pracoviŠtích příslušného finančního úřadu.

Finanční úřad vydáVá hromadný předpisný seznam na daň z nemoviých VěcÍ za obvod sVé Územní
působnosti' tj. za přÍsluŠný kraj nebo za hlavní město Prahu. Hromadné předpisné seznamy zpřístupní
přÍsluŠné finančnÍ Úřady k nahlédnutÍ na svých územnÍch pracoviŠtÍch v průbéhu měsíce května 2016'
lnformace o době' kdy lze do hromadných předpisných seznamů nahlédnout, zveřejní jednotlivé finanční
úřady veřejnou Whláškou, kterou VyVěsí po dobu nejméně 30 dnů na sVé ÚřednÍ desce a způsobem
umožňujícím dálkový přÍstup.

Vyhlášky finančních Úřadů o zpřístupnění hromadných předpisných seznamů budou zveřejněny také
na Úředních deskách obcí V příslušném kraji. 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.
PIoti stanovení daně se mohou poplatníci uVedenl V hromadném předpisném seznamu odvolat Ve lhůtě

do 30 dnů ode dne jeho doručení, a to i před jeho doručenÍm. odvolání se podáVá U spráVce daně' jehoŽ
rozhodnutíje odvolánÍm napadeno. Podané odvolánÍ nemá odkladný Účinek.

Poplatníkům neuvedeným na hromadném předpisném seznamu je daň z nemovit'ých Věcí stanovena podle
zákona o dani z nemovitých Věci Ve VýŠi poslední známé daně nebo ve výši shodné s podaným daňovým
přiznáním bez oznámeni stanovené výše daně platebnim rnýměrem' aneboje oznámena platebním \^ýměrem
V případě' Že se stanovená daň odchyluje od daně poplatníkem přiznané'

Splatnost daně z nemovitých věcÍ
stanovená daň z nemovitých VěcÍ je splatná|

a) u poplatnÍků daně provozujících zemědělskou rnj'robu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to
nejpozději do 31. srpna a do 30. Iistopadu zdaňovacího období,

b) u ostatních poplatníků daně Ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31' května a do 30' listopadu
zdaňovacího období'

NepřesáhneJi roční daň z nemovitých VěcÍ částku 5 000 Kč' je splatná
do 31. května zdaňovacÍho období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých
vyŠší částce.

najednou, a to nejpozději
Věcí zaplatit najednou i při

Je-li daň stanovená spráVcem dané \,TŠši než daň přiznaná daňo\^i'm subjektem' nebojeJi daň stanovená
podle s 'l3a odst. 2 zákona o dani z nemovitých Věcí VyŠší neŽ poslední známá daň, a lhůta splatnosti daně
podle hromadného předpisného seznamu jiŽ uplynula, je rozdÍl splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne
pÍáVní moci hromadného předpisného seznamu. Ve stejné náhradní lhůté je splatná i daň stanovená z moci
úřední. stanovená náhradní lhůta splatnosti daně nemá VliV na běh Úroku z prodlení.
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