Finanní úad v eských Budjovicích – F.A.Gerstnera 1/5, eské Budjovice
tel: 387 723 111
fax: 387 723 299

Elektronická podatelna:
http://eds.mfcr.cz
Zaízení pro jinou penosovou techniku (E-mail):
podatelna@ceb.cb.ds.mfcr.cz

Informace o údajích k dani z nemovitostí na zdaovací období roku 2012 pro obec:

MOKRÝ LOM
údaje k dani z pozemk
kód k.ú. prm. cena zem. pdy (K/m2) zjednodušená evidence pozemk

katastrální území
Mokrý Lom, Lahu, Polžov

745707

4,70

je

Koeficient pro výpoet dan ze stavebních pozemk (F) je stanoven v jednotlivých ástech msta
takto:
k.ú. Mokrý Lom, Lahu, Polžov

1,0

údaje k dani ze staveb
Koeficient pro obytné domy (H) a ostatní stavby tvoící píslušenství k obytným domm (I),
bytové jednotky (R) a ostatní samostatné nebytové prostory (Z) je stanoven takto:
k.ú. Mokrý Lom

1,0

podání daového piznání
Pokud vznikla poplatníkovi povinnost podat piznání k dani z nemovitostí na zdaovací
období roku 2012, je poplatník povinen piznání podat Finannímu úadu v eských Budjovicích nebo
podat k poštovní peprav nejpozdji dne 31. ledna 2012.
Piznání k dani z nemovitostí lze zpracovat, pípadn podat s využitím aplikace daového portálu
na internetové adrese: http://eds.mfcr.cz .
Daovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daové piznání nebo dodatené
daové piznání, akoliv ml tuto povinnost, nebo uiní-li tak po stanovené lht, a toto zpoždní je
delší než 5 pracovních dn, ve výši 0,05 % stanovené dan za každý následující den prodlení,
nejvýše však 5 % stanovené dan. Minimální výše pokuty za opoždné tvrzení dan iní 500 K.

splatnost dan z nemovitostí
Nepesahuje-li celková roní da z nemovitostí ástku 5 000 K, je pro všechny poplatníky dan
splatná najednou do 31. kvtna 2012. Ke stejnému datu lze zaplatit da najednou i pi vyšší ástce.

iní-li celková da více jak 5 000 K, je da splatná ve dvou stejných splátkách; u poplatník
dan provozujících zemdlskou výrobu a chov ryb nejpozdji do 31. srpna a do 30. listopadu
2012, u ostatních poplatník dan nejpozdji do 31. kvtna a do 30. listopadu 2012.
bankovní úet
íslo:
IBAN:
konstantní symbol:
variabilní symbol:
úední hodiny
Podatelna:
pondlí
7:30 – 17:00
úterý
7:00 – 15:30
steda
7:30 – 17:00
tvrtek
7:00 – 14:30
pátek
7:00 – 14:30

7755-7629231/0710,
CZ62 0710 0077 5500 0762 9231 BIC: CNBACZPP,
1148 - pevodní píkaz, 1149 - poštovní poukázka,
fyzická osoba – rodné íslo, právnická osoba – I.
Pokladna:
pondlí
steda

8:00 - 15:30
8:00 - 15:30

