TISKOVÁ ZPRÁVA

Aktuálně k daňovým přiznáním u daně z příjmů za rok 2011

V březnu roku 2012 opět vyjíždějí správci z finančních úřadů do vybraných měst a obcí, kde
budou informovat daňové poplatníky při podávání daňových přiznání o změnách v daňových
předpisech, vydávat aktuální daňové tiskopisy a současně budou i přebírat daňová přiznání.
Dny, hodiny, a místa v městech a obcích lze najít na internetové adrese české daňové správy
http://cds.mfcr.cz, v záložce „Aktuálně k dani z příjmů“.
Podatelny finančních úřadů budou otevřeny:
V pracovní dny od 26. března do 30. března 2012 od 8:00 do 18:00 hodin.
V sobotu 31. března 2012 budou otevřeny podatelny finančních úřadů v bývalých okresních
městech od 8:00 do 12:00 hodin.
V pondělí 2. dubna 2012, který je posledním dnem, kdy má většina daňových poplatníků
povinnost podat přiznání k dani z příjmů, budou finanční úřady otevřeny od 8:00 do18:00
hodin.
Pokladny finančních úřadů, kde je možné zaplatit v hotovosti budou otevřeny v obvyklých
pokladních hodinách. Daň je také možné uhradit i bezhotovostně, a to bankovním převodem
nebo běžnou složenkou typu „A“.
Daňové subjekty, které chtějí využít elektronickou cestu k podání daňového přiznání je na
na „Daňovém portálu“ na internetové adrese http://eds.mfcr.cz k dispozici elektronický
formulář daňového přiznání, jeho výhody spočívají v následujících možnostech –
elektronický průvodce, vysvětlivky, aktuální daňové sazby, možnost kontroly formální
správnosti vyplněného přiznání a v neposlední řadě i možnost přímého odeslání finančnímu
úřadu v jakoukoliv dobu bez ohledu na úřední hodiny. K odeslání elektronického formuláře
není nutný zaručený elektronický podpis, po odeslání „nepodepsaného“ formuláře postačí
vytisknout tzv. e-tiskopis, který je systémem po odeslání vygenerován, vlastnoručně jej
podepsat a do 5 dnů podat na příslušný finanční úřad. Daňový poplatník má rovněž možnost
vyplněný formulář vytisknout a podat jej u finančního úřadu v listinné podobě.
Další výhodou „Daňového portálu“ je možnost vytvoření podání ve formátu, který
je požadován k odeslání prostřednictvím datové schránky.
Formuláře všech druhů daňových přiznání včetně informací k jejich podání lze najít na
stránkách české daňové správy.
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