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dani z nemovitostí

na zdaňovací období roku
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údaiekdanizpozemků
Název katastrálního územÍ
Kreinice

kód
k.ú.

Průměrná cena zemědělské
nůdv íKč/m2)

674346

2,58

Koeficient pro výpočet daně ze stavebních pozemků (F)

je

Zjednodušená
evidence oozemků

stanoven v jednotlivých

částech obce takto:

k.ú. I rreinice

1

údaie k ďani ze staveb

a

Koeficient pro obytné domy (H), ostatní stavby tvořícípříslušenstvík obýným domům Q)
byty (R) je stanoven takto:
k.ú.

1'0

podóní daňového přiznúní
Pokud vznikla poplatníkovi povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí
na zdaňovací období roku 2011, je poplatník povinen daňové ptiznáti podat Finančnímu
úřadu ve Strakonicích nebo podat k poštovnípřepravě nejpozději dne 31". ledna zafl.
Daňové ptiznáni k dani z nemovitostí \ze zptacovat, případně podat s rryrržitímaplikace
daňového portálunainternetové adrese: .... ' . . . .', ...'. .

Daňovému subjektu vztttká povinnost uhradit pokutu, nepodá.li daňové přiznání nebo
dodatečnédaňové pŤiznáni, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní.litak po stanovené lhůtě, a
toto zpoždění je delšínež 5 pracovních dnů, ve ýši 0,05 oÁ stanovené dané zakůdý
následující den prodlení, nejvýše však 5 oÁ stanovené daně. Minimální výše pokuty za
opožděné tvrzení daně činí500

Kč.

solatnost daně z nemovitostí
Nepřesahuje-li celková ročnídaí znemovitostí částku 5 000 Kč, je pro všechny
poplatníky daně splatná najednou do 31. května 2011. Ke stejnému datu |ze zap|atit daň
najednou i při vyššíčástce.

Čini-ti celková daň více jak 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách; u
poplatníků daně provozujicich zemědělskou výrobu a chov ryb nejpozději do 31. srpna a
do 30. listopadu 20|1, u ostatních poplatníkůdaně nejpozději do 31. května a do
30. listopadu 2011.
bankovní účet
číslo:
IBAN:
konstantní symbol:
variabilní symbol:

77 55-7 622291/0710,

ČpsrÁ NÁRoDNÍ gaNKA. BIC: CNBACZPP,

148 - převodní ptíkaz, 1149 - poštovní poukázka'
fyzickáosoba _ rodné číslo,právnická osoba _ IČ.
1

úřední hodinv
Podatelna:

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

7:30 _ l7:00
7:00 _ l5:30
7:30 _ 17:00
7:00 - I4.30
7:00 - l4:30

Pokladna:

pondělí
středa

8:00 8:00 -

11:00
1

l:00

12:00 - 14:00
12:00 - 14:00

ve dnech :
23.5.,25.5. a30.5.2011 * 8:00 - 11:00 a 12:00 - 15:15
24.5.a31.5.2011
8:00- 11:00 a 12:00- 14:15
8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:15
26.5.

a27.5.2011-

Ing. Monika Kadaňová
vedoucí oddělení majetkových daní a ostatních agend

