JAK PODAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
K DANÍM Z PŘÍJMŮ
ZA ROK 2013?
ELEKTRONICKY
K elektronickému podání daňového přiznání lze kdykoliv využít aplikaci „Elektronická podání pro
finanční správu“ (dále jen EPO), dostupnou na www.daneelektronicky.cz.
Zde vyhledáte příslušný formulář a s pomocí průvodce vyplníte krok po kroku své daňové přiznání.
Navíc vám aplikace EPO zajistí kontrolu výpočtů a informuje Vás o chybách, kterých jste se při vyplnění
dopustili. Takto zpracované daňové přiznání opatříte elektronickým podpisem a odešlete z aplikace
EPO přímo svému správci daně.
I když nevlastníte uznávaný elektronický podpis, můžete daňové přiznání poslat správci daně
prostřednictvím EPO elektronicky. V tom případě ale nezapomeňte do 5 kalendářních dnů po
odeslání své podání správci daně potvrdit. Potvrzení odeslaného podání provedete například pomocí
tzv. „E-tiskopisu“, který Vám aplikace nabídne k vytištění na stránce zobrazené bezprostředně po
odeslání podání. Potvrzení tvoří jedna strana shrnujících informací z elektronicky odeslaného přiznání.
Vytištěné a vlastnoručně podepsané Potvrzení pak do 5 kalendářních dnů doručíte příslušnému
správci daně.
Majitelům datových schránek nabízí EPO k využití po vyplnění daňového přiznání volbu „Uložení
k odeslání do Datové schránky“. Následně pak tito majitelé mohou ze své datové schránky odeslat
daňové přiznání ve formátu XML do datové schránky správce daně.

POŠTOU
Řádně vyplněný a podepsaný formulář daňového přiznání můžete také vložit do obálky a poslat
správci daně poštou. Samotný formulář daňového přiznání si buď vyzvednete přímo na finančním
úřadě osobně nebo si ho vytisknete z webových stránek finanční správy. Najdete ho pod záložkami
Daňové tiskopisy – Databáze aktuálních daňových tiskopisů - Daň z příjmů fyzických osob nebo
Daň z příjmů právnických osob.
Není na závadu, když vytištěný tiskopis z webových stránek finanční správy nebude barevný, ale jen
černobílý.

OSOBNĚ NA FÚ
Rozhodnete-li se podat své daňové přiznání na finanční úřad osobně, podatelny úřadů jsou otevřeny
standardně vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15,30 hodin a v
pátek od 8 do 14 hodin.
Finanční úřady na svých územních pracovištích navíc rozšiřují úřední hodiny:
● v termínu od 24.3. 2014 do 1.4. 2014 ve všech pracovních dnech vždy od 8,00 do 18.00 hodin
● v sobotu 29. 3. 2014 v době od 8.00 do 12.00 hodin, a to na všech finančních úřadech v sídlech
krajů a na jejich územních pracovištích v sídlech bývalých okresů

OSOBNĚ NA KONTAKTNÍM MÍSTĚ V OBCI
Správci daně se i letos rozjedou do vybraných obcí, kde budou na kontaktních místech přebírat
daňová přiznání od poplatníků. O které konkrétní obce půjde a v jakých termínech se výběr uskuteční,
se dozvíte na webových stránkách finanční správy na adrese www.financnisprava.cz nebo na
vývěskách finančních úřadů a úřadovnách dotčených obcí.

