
FINANčNí úŘao pRo KRAJ wsočlrun
Tolstého 2, 586 01 Jihlava

Píiznání k dani z příjmů za rok2017 - Tisková zpráva
Přiznání k dani zpřtlmů za rok 20't7 jsou poplatníci povinni podat nejpozději do útený
3. dubna 2018. Poplatníkům, jimž přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníkům,
kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, se
lhůta prodlužuje do pondělí 2. července 2018. To platí jen, je-li příslušná plná moc
k zastupování uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty, tj. do 3. dubna
2018 včetně.
lnformace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou
zveřejněny na webových stránkách Finančn í správy www,financnisprava. cz.

Územni pracoviště finančního úřadu budou pracovat v rozšřených úředních hodinách:
. vtermínu od 26.3. do 29.3.2018 ve všech pracovních dnech vždy od 8.00 do

17.00 hodin
o v útený 3. 4. 2018 od 8.00 do 18.00 hodin
o o víkendovtých dnech pracoviště Finanční správy otevřena nebudou

Další rozšření úředních hodin nad stanovený rámec bude zveřejněno přímo na jednotlirných
pracovištích.

Pracovníci Finanční správy zajistí přijímání daňových přiznání a poskytování ínformací s tím
spojených také formou v,ýjezdů do vybraných obcí:

sEz,tAM NÁVsTĚv - MĚsTsKÉ A oBEcNí úŘADY - 2018

Uzemní pracovi&ě obec Den Hodina M í§ilo

v Jihlavě Polné 21 3., 26 3 , 2B.3 2o1a 800-1700 Městský úřad

3 4 2018 8 00 _ 18 00 MéstskÝ úřad

Třešť 26.3,2832018 800-1700 KUltUmí dům Třešť, Fialková 1, Třešť
27 3 2018 800-1530 KUltUmí dúm Třešť, Fialkola 1, Třešť
3 4 2018 800_1800 Kultumí dům Třešť, Fialková í, Třešť

v Havlíěkově Brodě Golčův JenikoV 21,3 ,28,3,2018 13,30 - 17,00 zasedací místnost Mú
PňbysIav 193,2832018 13,30 _ 17,00 zasedací místnost Mu

s!ětIá nad Sázawu 272,63,133,2032018 8.00 - 11 30, 12 00 - 15 00 malá zas. místnost MÚ
v pelhřimově Kamenice nad Lipou 53,1932018 8:00 - 16.00 Městský úřad

Počálky 73,2132018 8:00 -'16:00 kultumizař2ení městá
Lukawc 14 3 2018 12:00 - 16:00 Městys Lukawc

v Třebíči Hrotoúce 19 3 2018 8 00 -12 00 MěU Hrotovce
21 3 2o1a í300-1700 MěÚ Hrotoúce

Jarcměňce n/R 19 3.2018 13 00 _ 17 00 MěÚ Jamměňce n/R
21 3 2018 800-1200 MěU Jamměňce niR.

ve velkém Meziříčí Velká Biteš 21.3.2018 1200-17 0o zasedací mistnost i,4U

2a 3 2o1a 12 00-17 00 zasedací místnost Mu
rc Zďáru nad sázavou NoW Město na Mora!Ě 143,2832018 8 00 - 16 00 lvěstský úřad

Jim€moV 21 3 20,18 8 00 - 16 00 lvlěStyS JimEmoV

Detailní informace o výjezdech pracovníků finančních úřadů do vybraných obcí v roce 20,18
jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz.

K vyplnění tiskopisu DAP k daním z příjmů za zdaňovací období roku 2017 a k jeho vytištění
je možno wužíí interaktivní formuláře dostupné na webových stránkách FS. Tyto íormuláře
jsou určeny k ,,papírovému" podání na pracovištích Finanční správy.

Zpracování a odeslání vyplněných DAP je možné i elektronicky v aplikaci EPO na Daňovém
portálu FS dostupném na adrese www.daneelektronickv.cz.



pooÁní onŇovÝcn pŘlznÁni r onníul
z pŘíluů zA RoK 2017

Do kdy?
do 3. dubna 2018

lí.am?
na místně příslušné územní pracoviště.finančního úřadu

Jak?
elektronicky, ideá|ně prostřednictvím Daňového portálu

vyvwv. d a n ee l e ktro n i cky. cz

r poštou v Iistinné podobě

r osobně v podatelnách územních pracovišť finančních úřadů

r osobně při výjezdech pracovníků Finančnísprávy do vybraných obcí

upozornění na povinnou elektronickou forrnu podání
daňových přiznání:

Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku, nebo
má zákonem uloženou povinnost mít účetn í závérku ověřenou auditorem, musí po-
dat daňové přiznání pouze elektronicky - datovou zprávou, nejlépe prostřednictvím
Daňového portálu www.daneeIektronicky.cz nebo přes datovou schránku.
Za nedodrŽení povinné elektronické formy hrozí pokuta ve výši 2,000,_ Kč.
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FINANčNi úŘno pRo KR J vysočINA

pLAGENí onnizpŘíluů
zA RoK 2017

Do kdy?
do 3. dubna 2018

Na jaký úéet?
pro platbu DPFO: 721-6762668 1tO710
pro platbu DPPO: 7704-67626681 tO710

Jak?
bezhotovostně převodem z účtu daňového poplatníka

na účet finančního úřadu

poštovní poukázkou A - doklad V/DS, kdy poštovní poplatek
platí Finanční správa

!!! PozoR !!!
Tento zPŮsob platby platí pouze pro daňová přiznání k dani z příjmů fyzických

osoÓ Podávajících přiznání - platby na účet rÚ s předčíslím 721

PoŠtovní Poukázkou A, kdy poštovní poplatek platí odesílatel platby

hotově v pokladnách územních pracovišť finančních úřadů
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