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D*ň a nemovitrých věcíse stanovuje rozhodnutím, jímž je platební v]iměr, dodatečný plaiební vl?nrěr
nebo hromaetný předpisný $ézilam.

PoplatníkŮm daně z nemovít}ch věcí, u nichž na zdaňovací období roku 2O17 došlo ke změně iýše
d**ě oprotí předchozímu roku, případně oproii částce vypočtené v daňovém přiznání. sděluje místně
příslušný f;nančn í úřad novou njĚidaně nejčasiéji hromadnlfrni předpisnýrni seznamy, která jsou zpřístupněny
k nahléd*utí na územních pracovíštícl"r příslušného ílnaněního úřadu.

Finanční úřad lrydává hronnadný předpisný §eznam na dari z nernoviiých věcí za obvod své územní
pŮsobncsti, tj. za příslušný kraj nebo za hlavní město Prahu. Hromadné předpisné seznarfly zpřístupní
přislušné finanční úřady k n*hiédnutí na svých územních praeovištích v průběhu měsíce května 2017.
lnformace o době, kdy lze do hromadných předpisných seznamů nahlédnout, zveřejní jednotlivé finanční
úřady veřejnou vylriáškou, kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dn* na své úřední desce a zpúsobem
umožňuj ícím d ál kot4i přístu p.

Vy+r!ášky finančních úřadú o zpřístupnění hromadných pťedpisnýeh §eznamů budou zveřejnĚny také
na úiednlch deskách obcí v přís|ušném kraji. Fři nahlédnutído hromadnáho přďpisnéhc saznamu jsou
daňovému subjektu zpřístupněny pouze uciaje týkající se jemu stanovené daně.

Stanovení daně hromadnlfit předpisným seznamem se neoduvodňuje.

Za den doručení hromadného předpísného sezfiaffiu se považuje tňcáý den po.ieho zpřístupnění.

Proti sta*ovení daně se mohou poplatníci uvedení v hromac]ném předpisném seznarnu odvolat ve lhútě
do 3G dnů ode dne jeho doručení, a to i před jeho doručením. Odvolání se podává u správce daně, jehož
rozhodnutíje odvoiánírn napadeno. Podané odvolání nemá odkladný účfnek.

PeplatníkŮm neuvedeným na hromadném předpisném seznarnu je daň z nemovifijch věcí stanovena podie
zákona o dani z nemoviiých věcí ve v!ši poslední známé daně nebo ve výši shodné s podaným daňovým
piiználím bez oznámenIstanovené výše daně platebním rniměrem, anebo je oznárnena platebním w.frněrem
v případě, že se stanovená daň odchl4uie od daně poplaťríkem přiznané.
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§tanovená deň z nemoviiých věcíje splatná;

ai u poplatníkú daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryt ve dvou stejných splátkách, a to
nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovac[ho období.

b} u ostatních poplatníkú danĚ ve dvou stejných spláť<éch, a to nejpozději do 31 . května a do 30. iistopadu
:daň+va*ího obdobi.

N*přesáhne-li roční dati z nemovj§ch věcí částku 5 S00 KĎ, je splatná najednou, a to nejpozději
do 3X , května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věci zaplatit najednou i při
vyěši ňástce.

Je-if dari stanovenásprávcem daně vyššínď daň přznanádaňowým subjektem, nebc jelidaň stanovená
podie§l3aodst 2zákanaodaniznemovitýchvěcívyššínežposledníznámádaň,alhůtasplai*ostidaně
podle hronnadného předpisného §eznamu již uplynula, je rozdíl Éplatný v náhradní lhťrtě do 15 dnú ode dne
právní moci hrom adného předpisného seznamu. Ve stejné náhradn í lhutĚ je splatná i daň stanovertá z nroci
úřední. Stanovená náhradní ihúta splatnosti daně nemá vliv na běh úrok* z pr*dlení.
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