Finanční úřad pro Ústecký kraj
Velká hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem
Odbor metodiky a výkonu daní
Oddělení majetkových daní

Č. j.: 996828/21/2500-11460-505479

Vyřizuje: Ing. Miroslava Dvořáková, Oddělení majetkových daní
Tel.:
(+420) 475 252 214
E-mail: Miroslava.Dvorakova@fs.mfcr.cz
Určeno:

Obce v územní působnosti Finančního úřadu pro Ústecký kraj
Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky podle § 49 odst. 5) a odst. 1 písm. b) zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění platných předpisů
Dle § 49 odst. 5 v návaznosti na § 50 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění platných
předpisů (dále jen „daňový řád“), Vás žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky
č. j.: 996332/21/2500-11460-505479 o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu,
kterým se, v něm uvedeným daňovým subjektům – fyzickým osobám, stanovuje daň
z nemovitých věcí na rok 2021 za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti
Finančního úřadu pro Ústecký kraj.
Veřejnou vyhlášku vyvěste dle ustanovení § 49 odst. 5 daňového řádu na Vaší úřední desce
po dobu nejméně 30 dnů, tj. dle veřejné vyhlášky v termínu

od 26.04.2021 – do 26.05.2021.
Po uplynutí lhůty vyvěšení veřejné vyhlášky nám informaci o době vyvěšení nezasílejte
na vědomí, založte pro svou potřebu k případné kontrole doby vyvěšení.
Dále Vám zasíláme jako přílohu 2 informační letáky pro poplatníky, a to leták ke zpřístupnění
hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2021 a informace
k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2021
Letáky jsou vyvěšeny na všech Územních pracovištích Finančního úřadu pro Ústecký kraj
a jsou zpřístupněny a na internetu FS také v sekci Úvodní stránka > Daně > Daně > Daň
z nemovitých věcí > Informace, stanoviska a sdělení > 2021.
Dovolujeme si Vás však požádat, kvůli lepší informovanosti daňových subjektů, o jejich
zveřejnění i na obecních úřadech.
Děkujeme za spolupráci.
Ing. Miroslava Dvořáková
vedoucí oddělení
Přílohy: Dle textu

