
lntoÍmaén! leták pto poplatníky daně z nemoviÚch vkÍ

InÍormace
ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu

na daň z nemovisých věci v roce 2016

oaň z nemNiých v&i * sbmvu]. 'o.hodĎut|m )|m',. plalebn] Ýýmér dodale.ný p|abb.| výňěÍ
nébo ňÍomadný pEdpisny sóznam

Pop|alnlkúm dané z nomovityth véc ml6 doě|o k. znáně !'ě.
daně opÉt píédchoziňu Íoku' p.|padn.0pfÓll.á3l.. wpočténé v daň
p||s|ušný íinančn| úřad novo u výsi dané ió]é55ló] hto madryĎ ď.dpisým] *znamy klelá ] sou .ďrďupnány
k na ň|édnulí na úěm n|ch pEc0višl ldň pllllu.náňÓ í i.íčn]ho ú |adu

F mí.iiúkd vydává hÍÓm.dný ďédpÁný ÉéŽfum na daň z němov rýcn
pú9obnosli |] Ža pi|9|uŠný kÉ] nebo zá h|avn m&lo P.áhu' |]|omadnó plodpisné *znamy zpííupn

Ilná 6vých L]zgňnr.h plácoÚš'|ch v
d^ých plédphiých 'e.namú nah édnod' zeřejnl jdnol|iÝé fií'ň.ňl

úlady yele]nou !'yh|áškou klglou yyv.9| po dobu n€jméná 30 dnú ná 3vé úledn] de@ a up&ob.m
umo'ňujrc]m dá|koýý p'lslu!'

Výh|áÉ|q fin.nénlcň úřádn o zpl.'!Dnén| hrcňádný.h pkdpisných sammů budóu 'e|qiény bká

daňovému sÚb]:ekfu .plisllpnény poEó úúr. ý|€]lc| !.lfru d.novéné dáně'
sI.nren| da.ě htmddným pledpiý'ým B46mém s néódúÚdňUÉ,

i!..ho *ň.ňu F p.ýa'uje 'liátý den po ierb Žťi'fupíÉn|'
Prli sl.M4| r'.ně É mohe pop|.hk| w.dÚ| V hÉrodném předpisn}fr

do 30 dnú ode dE ieho doruč€.| a lo i p?.d Fho dooč.nln' odvoltí| so p.dáá u spráu6 d.n.' l.no.
fuzh.d.ú| jg odýo|á.|m nép.dm Pod.ná 0dÉ|á^] *ňá od*| ný úč]re|c

Poprín dln reulldénýň M hrcm.d..n pn!'dp 3^.ň seamu j. dď z Fí&fiýtn vécl IEMM p.d|.
zákona o dani Ž nem@ilých věc| ve !'ši po9|.dnl ň.m. dan. nolo vo výsi sh.dné s podanýF d'ňoýh
p.Enán|m bez oaámen| si.mvdnó ýi.. fu n. p|ábbn|fr !'ňěBm 6íéb0 j. oňáftna p|át6bn lm vyn.r.m

y|ujá od d.ná poPl.tn|ksn pňznáné,

sp|atnost daně z nemovittých věci
slánov.ná daó z n€mov'lých véď ]g lp 8hA
a) u pÓplalniků dáně pÍoyozuir. ch zonéd6 É|'ou výrcbu a .nď ryb ve dvď stejdch 3p|átkdó l lo

n.]pozdá)i do 31 sona a do 30, ] Elopádu zd.ň6vlÉ ho obdob .
b) U oíalnió pop|al. iú dané ve dvou 31.Fy.n 6pá|lG.n' á b nejp@dÉI d

N€p.asáhne|i ročn| d.Á z n.moÝ|týcn v.c|.ldku 5 000 Kó. je sg|ahá ̂ 4édno!'.lo nq!ozdá]|
do 31 kvélna zdďoyaclho obdob|' K€ slq.ám! d.lu |2é d'Á z némvitých véc| apl.til Mjgdnou i p.i

Jělidáň d.Mná spÉÝeň d.ié vy.l|n.l dlň pňzEná daňď}m subie*lqn. mboi'idail5l'@ú
pod|e s 13á od* 2 áron. o d.n' z Éfuu|ý.h Ýéc| !'š!l í., podedni námá daň' . |hób lp|.ť|oili d.iě

amu]Žup|ynu|a i..ozdí3p|atnývíákadni]hÚ|édo l5dnúod.dn.
pláVní mm hmm adného pledpi9nóho 9.uamu v. 3|q ú náh'adĎ| |hlll.l

jálNíi d'ná nohá v v na béh úÍoku z prcd|eni



Informační |eták pro pop|atníky dané z nemovitých věci

Informace k zasílání sIoŽenek
pro p|atby daně z nemovidch věcí od roku 2016

s ďán|Ý plo p|acénldáně z íémovitýcň véc|lgou vé ýélš'né ď|pádú canlrá
pop|aln kÚn. r|..|jgou 'zickým
schíánku' Fyzckým osobám ]e zasijána dailová íorenka oznaóená ]a
V/os kleÍá ̂.podléhá poŠIomimupopíku PÍánakýhsobám. kléÉnéň4|'|zsudal0wu shÍánllu'
je a5 |ana ó|6ndB'dni s|ďenka týpu
pošly. Pdvncrymosobám rcré nar výl.dan.9dě|enap|alebnim
ÝýměEm. le nfiGlo ío'enky zs||á

Dáň . nemw'ly.h věti 6pfu]e v cesré íepÚbl'cé 1. Í^.néii.h oladú s. .id|.ň v jédioliv'dl kEjŠkýth
nancn uiadý ryronávaij spávÚ l'!io dan. n. u:.m] piis|ulného rÉj.

a h|avn iho něía PÍáhy (dá|é jen .pitsruš ný kÍa] pÍoí..dn'ďin yý.h úz€mnich eewišl u nich: jsu

DaňzmnwitýchÝéc|símďUiezav!.chnynemovilévécpop|ahk.í

Máripoděh|kdanéÝlceíemoviýcňVó. l1.lá!6na.háze]|vobvodechm|9|n|pú!obnonidvÓunébo
v|ceíinanén|ch útád.] lj na.]zemiv|ce kÍajú nobo na územ|h| měía PÉhy i ]édnÓho mbo Ý|É kÉiú'
jsou dÓ 0bá|ákvk|ádány3po|ečné sroženky a vg.chny tyloíf,anóniútády

Pío p|alb! d'nó z nemďiIý.h véc] u ka:dóho z dol..ných frnaičn .h Ú'adú i. p.phnrkou dmě z* lám
iédlr'|Ó1.nkr'PokudJ.hodaňutohdDín!.énlhoúř'dJěinlnqvýr.5000Kě'^ehÓdv.g|oŽé.ry'
porud ]. t.lo d.ň ýy.ši n.i 5 000 XĚ . p|.t| .. t.dy v€ dvou 3p|.ir.cn. D$ !1g.| m2 5 000 Kd |2€
však zaD|alil ' naPdrcu 'édinou s|o2ď

J.dnollivés|o.én|y jsouoPáťény ílzv.ň..lr|.múčtu m|.tn.pl..|
ltj 1ohorn.n.nhoú'.du vFhd.obvod ..házD klďémuÉp.|s|ušiá

N..|oir|.|o'ohkn lj- n.jljIhonlÓdd.||l.|.óér'l|'FÓUuvédenl lylo dúr.'rll údá]e:
! cC|ková vý..d!n.l ngmovllých V|cIn! tol2ol6'
l vý... l.nlíy.p|.bosl| 9pirtsk
ril drňďóhoúólu!o'btr|ta,!.př|''dný'|.p|iiokn.b.n.dop|rbrn.dh|:n'moviý.hvóc|'
t.pňvuj.cl ú.frnl pÉcov|št.|ln
z n.mov.lý. h vác | á Jeho! pí6l.ed

V ájňu 2qÁl.ni noiEt p|ynu|ého p|'4nl d'n. v porhdd fÉnč.|ch úádúFou llo.enry Eéďá1y
po.|t.t 6 llh' Ž. v iédrclij'cn
ně'oz.s||ánylá|(abypoŠbdni

z niď pop|.tl|c' obdr.6|inejpo/ějido 25 iv.ln.20l6
Jéílž. '.p|'ln |k podá dá ňové plÉnán|po 31 |édnu zdaňova.lho Óbdob av ném !,ypodmá daň 6€

|iš]od Óáslky dm. uvedená na ďoŽence uhEd daň vo výsiÝypodené v
výš k1..0u mU 6p'ávce daně sdě1p|alebnrň výhělom nebo hrcmadným p|.dpsnýĎ Fznámém' Pokld
popáln|kuh'.dld.l1znenNilýdhVác mrck2016jžďed0bdÉon|m6lo'.n|q pou''é šoŽgnku plo
konlrc|u ji' uňÍu.n. dástky dáné a |(

ve sÉcifÉrýchp|iFdď mohoubíslož.nry nadáb aí|ány i'jiBk dbbbuovÁ^y (náp| pmsfunióiň
ob.D jédio||t'm lrn.n.nimi Úňady' Tu'o ňo''Út mohou ]ednÓťivé fMnĚnl útEdy aol pod|e kÓrkÍán|ď
podmirekVdanych|oká|íá.ňvzám

Adřs P' o' BoxU, wádáá v |ev!m hďnlm rchu.bá|kv ííožénk'm|.

úlad. v..k... dollzy' podněl', odÝol.n| .pod' pÍoio z'si|ej|g v'dy n. aÚ.J! úzonn|ho pŘcov.šlr
m|.hě o.l.|uš.áho fln.nčn|ho úř!


