Informace Finančního úřadu pro Olomoucký kraj,
Územního pracoviště v Konici
k podávání daňových přiznání
k dani z příjmu fyzických osob za rok 2013
a Územním pracovišti v Konici dojde v ouvi losti s podáváním daňových přiznání k dani
z příjmu fyzických o ob za rok 2013 v období od 24.3.2014 do 1.4.2014 k rozšíření úředních
hodin pokladny a podatelny a to ná ledovně:
Den

24.3.2014
25.3.2014
26.3.2014
27.3.2014
28.3.2014
31.3.2014
1.4.2014

podatelna

8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00

-18:00
- 18:00
- 18:00
-18:00
- 18:00
-18:00
-18:00

Pokladna

8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 -11 :30
8:00 -11 :30

12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 -

15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

I když termín pro podání daňového přiznání je 1.4.2014, uvítáme jeho dřlvější podání. Zároveň
upozorňujeme,
že v případě podání po stanovené lhůtě kdy toto zpoždění bude delší než
5 pracovních dnů vzniká povinnost uhradit pokutu.
Daňové přiznání lze nejsnadněji
vyplnit a podat elektronicky
pro třednictvím
aplikace
Elektronická
podání
pro
finanční
právu
na
Daňovém
portálu
na
adrese
www.daneelektronicky.cz.
Vyplnění elektronického
formuláře je u nadněno automatickými
nápovědami,
součty a kontrolami.
Umožněn je také tisk vyplněného daňového přiznání.
Elektronicky
můžete správci daně poslat daňové přiznání, i když nevlastníte uznávaný
elektronický podpis. V tomto případě však 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.
Instruktážní video k elektronickému podání a mnohé další užitečné informace k vyplnění přiznání
najdete např. na http://www.financnisprava.czlc
Idane-a-poji tne/dane/dan-z-prijmu/informace-kaktual ne-podavanym -danovym -priznan im
Platby daně z příjmu fyzických
symbol - rodné číslo kon tantní

o ob se provádí
ymbol - 1148.

na účet

Č.

721 - 47623811/0710,

variabilní

Upozorňujeme, že datem úhrady daně je až den kdy platbu obdrží po kytovatel platebních
služeb který vede účet finančnímu úřadu. Pro řádné zaplacení daní je tedy třeba počítat i s časem
který potřebují peněžní ústavy na převedení pří lušné částky.

Ing. Pavel Michalec, MBA
ředitel územního pracoviště

