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VYHLASKA

Níže uvedený financní úrad oznamuje, že

ode dne 15.4.2010 do dne 15.5.2010

je v budove Financního úradu pro Prahu 7, nábr. Kpt.JaroŠe 1000/7 c.

dverí 433,434,435 4.patro ve dnech pondelí a streda od 8.00 do 17.00

vyložen k verejnému nahlédnutí hromadný predpisný seznam o

v v, v ,
VYMERENI DANE Z NEMOVITOSTI

NA ROK 2010
za nemovitosti nacházející se v územním obvodu uvedeného financního úradu pro

poplatníky, kterí mají trvalé bydlište, sídlo, nebo pouze nemovítosti v obci Troja

Protí vymerení dané se mohou poplatnící uvedeni v tomto hroma~ném predpisném seznamu odvolat písemne nebo ústne do protokolu u
správce dané ve lhute 30 dnu ode dne, který následuje po dni ukoncení vyložení tohoto hromadného predpisného seznamu. Odvolání nemá
odkladný úcinek, tj. nestaví placení a vymáhání dané. Odchyluje-Ii se vymerená dan od priznání k dani, lze žádat v odvolací lhute o sdelení
duvodu rozdílu mezi stanoveným danovým základem a daní, jež byla priznána nebo za rízení uznána. Doba pocínající dnem, který následuje
po dni podání žádosti a koncící dnem, kdy byl poplatník vyrozumen o duvodech stanovení dane, se nepocítá do behu odvolací lhuty.

Vymerená dan je splatná:
a) u poplatníku dane provozujících zemedelskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozdeji do 31. srpna a do 30.

listopadu bežného zdanovacího období,
b) u ostatních poplatníku dane ve dvou stejných splátkách, a to nejpozdeji do 31. kvetna a do 30. listopadu bežného zdanovacího

období.

Nepresáhne-Ii rocní dan z nemovitostí cástku 5 000 Kc, je splatná najednou, a to nejpozdeji do 31. kvetna bežného zdanovacího
období. Ke stejnému datu lze dan z nemovitostí zaplatit najednou i pri vyšší cástce.

Rozdíl mezi danovou povinností, která je splatná podle hromadného predpisného seznamu, a cástkou, která byla již na dani, splatné
najednou nebo v zákonných splátkách, zaplacena a zvýšení dane vymerené z duvodu, že priznání nebylo podáno vcas, je splatné do 30
dnu ode dne, jímž koncí vyložení hromadného predpisného seznamu.

Z cástek, které nebyly zaplaceny vcas, se platí úrok z prodlení za každý den prodlení, pocínaje dnem následujícím po dni splatnosti až
do dne platby vcetne, a to ode dne puvodního dne splatnosti.

Splatná a nezaplacená dan, vcetne príslušenství dané, se vymáhá výkonem danové nebo soudní exekuce.
Poplatníkum, kterí nejsou uvedeni v hromadném predpisném seznamu, byla vymerena celková danová povinnost v územním obvodu

príslušného financního úradu dnem zákonného termínu pro podání danového priznání v cástce dané ve výši, jak ji naposled stanovil
pravomocne správce dané, nebo jim bude zaslán platební výmer.
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