lnformačníleták pro poplatníky daně z nemovitých věcí

lnformace
ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
na daň z nemovitých věcí v roce 2019
Daň z nemovitých věcí se stanovuje rozhodnutím, jímžje platební výměr, dodatečný platební výměr
nebo hromadný předpisný seznam.
Poplatníkům daně z nemovitých věcí, u nichž na zdaňovací období roku 2019 došlo ke změně výše
daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje místně
příslušný finančníúřad novou výši daně nejčastěji hromadnými předpisnými seznamy, které jsou zpřístupněny
k nahlédnutínaúzemníchpracovištích příslušnéhofinančníhoúřadu.

Finančníúřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí za obvod své územní
působnosti, tj. za příslušný kraj nebo za hlavní město Prahu. Hromadné předpisné seznamy zpřístupní
příslušnéfinanční úřady k nahlédnutí na svých územníchpracovištích v průběhu měsíce května 2019.
lníormace o době, kdy lze do hromadných předpisných seznamů nahlédnout, zveřejní jednotlivé finanční
úřady veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů na své úřednídesce a způsobem
umožňuj ícímdálkový přístup.
Vyhlášky finančních úřadůo zpřístupnění hromadných předpisných seznamů budou zveřejněny také
na úředních deskách obcí v příslušnémkraji, Při nahlédnutído hromadného předpisného seznamu jsou
daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkajícíse jemu stanovené daně.
Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje.
Za den doručeníhromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění.
Proti stanovení daně se mohou poplatníci uvedení 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 nemovitých věcí stanovena podle

zákona o dani z nemovitých věcí ve výši poslední známé daně nebo ve výši shodné s podaným daňovým
přiznáním bez oznámení stanovené výše daně platebním výměrem, anebo je oznámena platebním výměrem
v případě, že se stanovená daň odchyluje od daně poplatníkem příznané,

Splatnost dan é z nemovitých věcí
Stanovená daň z nemovitých věcíje splatná:
a) u poplainíků 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 poplatníkůdaně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31, května a do 30, listopadu

zdaňovacího období.

Nepřesáhne-li ročnídaň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději
do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při
vyššíčástce.
Je-li daň stanovená správcem daně vyššínež daň přiznaná daňovým subjektem, nebo je-li daň stanovená
podle § 1 3a odst. 2 zákona o dani z nemovitých věcí vyššínež poslední 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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