Tisková zpráva

V roce 2013 končí lhůta pro podání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob
až v úterý 2. dubna.
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj včetně svých územních pracovišť bude mít
od 25. března do 2. dubna 2013 rozšířenou pracovní dobu.
Pomoc při podávání daňového přiznání mimo úřadovny.
Daně platíme od 1. 1. 2013 na nové číslo účtu.

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj spolu s územními pracovišti jde naproti veřejnosti
otevřením úřadoven prodlouženými úředními hodinami pro výběr daňových přiznání a to od
25. března do 2. dubna 2013, kdy v pondělí až pátek bude otevřeno od 8:00 do 18:00 hodin.
V sobotu 30. března 2013 bude otevřen od 8:00 do 12:00 hodin finanční úřad ve svém sídle
a současně budou otevřena
i územní pracoviště, která se nachází v bývalých okresních městech tj. územní pracoviště
v Hradci Králové, v Jičíně, v Náchodě, v Rychnově nad Kněžnou a v Trutnově.
Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO) končí v úterý 2. dubna
2013. Pokud uloží fyzická osoba nejpozději 2. dubna 2013 u místně příslušného správce daně
plnou moc ke zpracování a podání přiznání k DPFO za rok 2012 pro daňového poradce anebo
má dle zákona o účetnictví povinnost ověřit účetní závěrku auditorem, podává daňové
přiznání k DPFO ve lhůtě do 1. července 2013.
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj nabízí pomoc i mimo svá pracoviště ve městech, kde
bude rozdávat tiskopisy, převezme vyplněná daňová přiznání a poskytne informace
k vyplnění daňových přiznání. Jedná se o města Chlumec nad Cidlinou, Nechanice, Smiřice,
Třebechovice pod Orebem, Kopidlno, Sobotka, Lázně Bělohrad, Nové Město nad Metují,
Česká Skalice, Vamberk, Rokytnice v Orlických horách, Borohrádek, Týniště nad Orlicí,
Úpice a Hostinné.
Seznam měst, úřední hodiny a adresy jsou uvedeny na adrese www.financnisprava.cz
v záložce „Finanční správa“ pod označením „Výjezdy zaměstnanců FÚ do obcí“.
Od 1. ledna 2013 došlo ke změně matrikové části čísla všech bankovních účtů finančních
úřadů. Matriková část bankovního účtu Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj a jeho
územní pracoviště je 77626511, kód banky je 0710, předčíslí bankovního účtu zůstávají
stejná. Seznam nových bankovních účtů všech finančních úřadů určený k placení daní je
zveřejněn na www.financnisprava.cz v záložce „Placení daní“. Daň je splatná ve lhůtě pro
podání daňového přiznání.

Tiskopisy daňového přiznání včetně příloh, pokyny k vyplnění tiskopisů a doprovodné
informace je možné vyhledat na adrese www.financnisprava.cz.
Nejefektivnější vyplnění a podání daňového přiznání je v aplikaci Elektronická podání pro
finanční správu na Daňovém portálu na www.daneelektronicky.cz. Vyplnění je usnadněno
automatickými nápovědami, sčítáními včetně kontrol, s možnostmi uložení rozpracovaného
podání a pozdějším dokončení. Současně je umožněn tisk vyplněného tiskopisu.

Zpracování daňového přiznání je také na stránce www.financnisprava.cz v záložce „Daňové
tiskopisy“, kde je umožněno v interaktivním formuláři daňové přiznání vyplnit a vytisknout.

V Hradci Králové dne 12. 3. 2013

Martina Řeháková
tisková mluvčí

