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LASKA
Níže uvedený fínanční úřad oznamuje, že

ode dne do dne

je v budově Obecního úřadu Vrábče Č. dveří patro přízemí

ve dnech středa od ... 7,00 .... hod, do ..... 18,00 .... hod,

vyložen k veřejnému nahlédnuti hromadný předpisný seznam o

VYMĚŘENí DANE Z NEMOVITOSTí
NA ROK 2010

za nemovitosti nacházejici se v územním obvodu uvedeného finančniho úřadu
pro poplatniky, kteři maji trvalé bydlišté. sidlo, nebo pouze nemovitost v obci

r ~

VRABCE
Pron vvrnereru dane se mohou poplatnici uveden, v tomto hromadnem přeoprsnern seznamu odvolat prsernné nebo ustné do

protokolu u správce dane ve Ihutě 30 dnu ode dne který nasledure po dni ukončen, vyloženi tohoto hromadného předotsného
seznamu Odvolaru nema odkladny účmek. tj nestav, placeni a vymahaní dané Odchyluje-Ir se vyměřena daň od pnznaru
k daru lze zadat v odvolact Ihutě o sděleni duvodu rozdilu mezi stanovenym daňovym zakladem a dani, jež byla přiznana nebo
za nzeru uznána Doba počmajic: dnem, ktery nasleduje po dm podaní zadost, a končici dnem. kdy byl poplatnik vyrozuměn o
duvodech stanoveni dane se nepočita do běhu odvolaci Ihuty

Vvmérena da,í je splatna
aj u poplatruku dané provozupcicf zemedélskou vyrobu a Cll0V 'Vil ve dvou stejnych splátkách a to nejpozdép do 31 srpna a

do 30 ustopadu bezneho zcanovacrno obdob,
bt u osratmch poplatruku dané ve dvou stejnvcn splatkach a 10 nejPozdel' do 31 května a do 30 listopadu bézneho

zcanovaciho obdobr
Nepřesahne-Ii ročm dan z nernovrtosu éastku 5 000 Ke. re splatna najednou a to nejpozdép do 3 t kvetna běžneho

zdaoovacrho obdob I Ke stejnernu datu lze dan 7 nernovrtosu zaplatil najednou, pn vyssi castce
Rozdil mezt cenovou povmnosu, ktera je splatna podte hromadneho předprsného seznamu, a částkou, ktera by ta j,i na dani

splatne najednou nebo v zakonnych splatkach zaplacena a zvysern daně vvměřene z duvodu, že pnznáru nebylo podáno včas
je splatné do 30 dnu ode dne. Jimž konci vyložen, hromadného predprsneho seznamu

Z částek tere nebyly zaplaceny vcas. se plat' urok z prodlern za každý den prodteru počmaje dnem násteoupcim po dru
splatnost' az do dne platby včetně a to ode dne puvodnlho dne splatnosti

Splatná a nezaplacena daů. vcetne přtslusenstvr daně, se vvrnaha vykonem danové nebo soudní exekuce
Poptatrukum kte« nejsou uveden, v hromadnem předprsnérn seznamu, byla vymetena celková daňová povinnost v uzemrurn

Obvod" pnslusneho řmancruho uřadu dnem zakonneho terrnmu pro podám daňového pnznaru v částce dané ve vyš" lak I'
naposled stanovil pravornocne spravce dané nebo jrm bude- aslan ptatebru vymér
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