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Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Mánesova 'l803/3a, 37187 České Budějovice

Územní pracoviště ve Strakonicích
Na Ohradě 1067,386 01 Strakonice
Oddělení majetkových daní

Tel.: 383 363 111
E-mail: podatelna22 1 1 @fs. mfcr.cz
lD datové schránky: 8minSpz

údajekdanizpozemků
katastrální území(k. t1.) kód k.ú.

763292
Vítkov u Štět<ně 763306

lnformace k dani' z nemovitých věcí
na zdaňovací období roku 2016 pro obec:
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údaie k dani ze staveb a jednotek

Koeficient je pro níže uvedený předmět daně stanoven ze zákona na celém území obce takto:
budova obytného domu (H)
ostatní budova tvořící příslušenství k budově obytného domu (l)

zdanitelná jednotka, jejiž převažujici část podlahové plochy je uživaná pro bydlení - byt (R)
ostatní zdanitelná jednotka (Z)

k.ú. Štěkeň
k,ú. Vítkov u Štěrně

1,0
í,0

Místním koeficientem ve vÝši 2 stanoveným obcíse na ce!ém území obce:
násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných
jednotek, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad,
ovocných sadů (A) a trvalých travních porostů (B).



Daňové přiznání, případně dílčí daňové přiznání, je na zdaňovací období roku 20Í6 nutno podat

příslušnému územnímu pracovišti, kde je umístěn spis poplatníka, nejpqzději do= í. Února20Í6.
Ňoví poplatníci daně podají daňové přiznání na územní pracoviště dle pokynu GFŘ - D - 12, ktený

je k dispozici na každém územním pracovišti, případně na níže uvedené internetové adrese.

přiznáni k dani z nemovitých věcí lze zpracovat s využitím daňového portálu na internetové

adrese: http://www.financnisprava.cz, V aplikaci ,,Daň_z nemovitých věcÍ- koeficienty" jsou Pro
zpracovánídaňového přiznání dostupné údaje za celou Ceskou republiku.

pokud nebylo daňové přiznáni podáno včas, případně nebylo podáno vŮbec, vzniká Při
sp!nění zákonných podmínek poplatnikovi daně povinnost uhradit pokutu.

úředni hodiny podatelen územních pracovišť Finančniho úřadu pro JihoČeský krai

pondělí, středa 8:00 - 17:O0 útený, čtvrtek 8:00 - 15:30 pátek 8:00 - 14:00

SPLATNOST DANĚ Z NEMOVITýCH VĚCÍ
Nepřesahuje-li cetková roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kě; je pro vŠechny poplatníky

daně splatňá najednou do 3í, května 2016. Kestejnému datu lzezaplatitdaň najednou ipři vyŠŠÍ

částce,

čini-ti celková daň více jak 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách; u poplatníkŮ daně
provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb nejpozději do 3í.srpna a do 30. listopadu 2016,
u ostatnich poplatníků daně nejpozději do 3í. května a do 30. listopadu 2016.

Není-li splátka daně nebo splatná daň uhrazena nejpozději v den její splatnosti, vzniká
poplatníkovi při splnění zákonných podmínek povinnost uhradit Úrokz prodlenÍ.

bezhotovostní placení daně

bankovní účet Finančního úřadu pro Jihoěeský kraj - číslo: 7755,77627231l0710

IBAN: CZ25 0710 0077 5500 77627231 BlC kód: CNBACZPP

konstantní symbol: 1148 - platba převodním příkazem, 1149 - platba poštovní poukázkou
variabilnísymbol: fyzická osoba - rodné čísio, právnická osoba - lČ

UPozORNĚNÍ: v současnostijiž nelze zaplatit daň na zrušené účty předchozich finančních úřadŮ.

Pokud poplatník provede platbu své daňové povinnosti na zrušený bankovní účet, vystavuje se
nebezpeěí; že jeho daňová povinnost nebude řádně zaplacena ahrozí i sankce z dŮvodu prodlení,
Platba bude poplatníkovi vrácena zpět, nebude již automaticky přesměrována na správný účet,

úhrada daně prostřednictvím slpo

Nově zavedená služba umožňuje poplatníkům bezstarostné placení daně z nemovitých věcí
prostřednictvím SlPO podle Podmínek zveřelněných Finanční správou.

Pro zřizení služby poplatník vyplní ,.Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostředniqtvím
SIPO" a s dokladem o přidělení spojovacího čísla S|PO nebo aktuálním rozpisem bezhotovostní
platby S|PO doručí územnímu pracovišti, na němž má veden spis k dani z nemovitých věcí.
Spojovací číslo StPO lze případně získat na kterékoliv poště.



pokud poplatník předá podklady do 3í. ledna 20í6, bude daň hrazena prostřednictvím SIPO jiŽ

v roce 2016. Daň bude'automaiicry hrazena iv následujících zdaňovacích obdobích i v příPadě

změny výše stanovené daně z nemovitých věcí.. 
.

úhrada daně v hotovosti

UpozoRNĚNi: daň v hotovostije možné hradit pouze na Územním pracoviŠta
ueesklicn eudějovicích vponděÍí a ve středuvpokladních hodinách od 8 do 15hod.,
v česrém krumiově, v Jindřichově Hradci, v písku, ve strakonicích, v prachaticích a
v Táboře v ponděIí a ve středu v pokladních hodinách od 8 do 11 a od 12do 15 hod.

.:


