Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Mánesova 1803/3a, České Budějovice 371 87

TISKOVÁ ZPRÁVA
Daň z příjmů za rok 2012:
Finanční úřad a územní pracoviště rozšíří úřední hodiny a vyrazí do
terénu
Finanční úřad pro Jihočeský kraj (dále „finanční úřad“) upozorňuje daňovou veřejnost, že
nejpozději do 2. 4. 2013 je nutné odevzdat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2012. V letošním
roce by se tato povinnost měla týkat kolem 100 tis. Jihočechů.
Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2012, tak mohou učinit
také elektronicky. Formuláře daňového přiznání pro elektronické podání jsou k dispozici na
internetových stránkách daňového portálu na adrese www.daneelektronicky.cz, obsahují
vysvětlivky, nápovědy a umožňují provést kontrolu formální správnosti vyplněných řádků
daňového přiznání, včetně kontroly úplnosti vyplněného přiznání. Prostřednictvím této aplikace
daňoví poplatníci mohou daňové přiznání odeslat na místně příslušné územní pracoviště
elektronicky prostřednictvím daňového portálu, popř. jej mohou vytisknout a použít k platnému
podání v listinné podobě. Rovněž je zde možné vytvořit podání v požadovaném formátu k odeslání
prostřednictvím datové schránky.
V případě, že se daňoví poplatníci rozhodnou podat daňové přiznání osobně na finančním úřadě
nebo územním pracovišti mohou využít rozšířené úřední hodiny finančního úřadu a územních
pracovišť.
Od 4. 3. 2013 do 22. 3. 2013 budou finanční úřad a územní pracoviště v Jihočeském kraji veřejnosti
plně otevřeny každý den v pracovních hodinách. Od 25. 3. 2013 do 2. 4. 2013 budou finanční úřad a
územní pracoviště otevřeny pro veřejnost každý pracovní den do 18.00 hod. Finanční úřad pro
Jihočeský kraj a územní pracoviště v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Jindřichově
Hradci, Písku, Prachaticích, Strakonicích a Táboře, budou otevřeny i v sobotu 30. 3. 2013 od 8.00
do 12.00 hod..
Z technických důvodů nemohou být po celou výše uvedenou dobu otevřeny také pokladny
finančních úřadů. Pokladny budou otevřeny na všech územních pracovištích vždy v pondělí a středu
od 8.00 do 11.00 hod. a od 12.00 do 15.00 hod., s výjimkou územního pracoviště v Českých
Budějovicích, kde jsou pokladní hodiny bez přerušení od 8.00 do 15.00 hod. V termínu od
25. 3. 2013 do 2. 4. 2013 budou pokladny otevřeny ve výše uvedených hodinách všechny pracovní
dny. Na těch územních pracovištích, která budou otevřena veřejnosti v sobotu 30. 3. 2013 budou
pokladny otevřeny od 8.00 do 12.00 hod.
I v letošním roce bude finanční správa vysílat své pracovníky do terénu, aby lidem usnadnila
podání daňových přiznání. Pracovníci územních pracovišť tak vyjedou během měsíce února a
března v níže uvedených termínech do všech jihočeských obcí s pověřeným obecním úřadem (tzv.
„dvojkové obce“). Zde si budou moci daňoví poplatníci vyzvednout daňové tiskopisy, poštovní

poukázky či jiné informační materiály a zároveň jim budou pracovníky územních pracovišť
poskytnuty i odpovídající informace potřebné pro vyplnění tiskopisu daňového přiznání, zejména
v návaznosti na změny v daňových předpisech pro zdaňovací období 2012.
Finanční úřad pro Jihočeský kraj současně upozorňuje, že od 1. ledna 2013 se také mění vlastní
číslo bankovního účtu (tzv. matriky) na 77627231. Předčíslí účtu i kód banky se nemění. Více
informací najdete na internetových stránkách Finanční správy (www.financnisprava.cz) a na
každém územním pracovišti finančního úřadu.

Územní pracoviště

Kontaktní místo

Datum

Úřední hodiny

Hluboká nad Vltavou

4. a 11. března 2013

10:00 – 16:30

Lišov

4. a 11. března 2013

10:00 – 16:30

Zliv

4. a 11. března 2013

10:00 – 16:30

v Trhových Svinech

Nové Hrady

4. a 11. března 2013

11:00 – 16:30

v Českém Krumlově

Horní Planá

7. a 21. března 2013

15:00 – 17:00

Vyšší Brod

5. a 19. března 2013

15:00 – 17:00

v Jindřichově Hradci

Nová Bystřice

5. a 19. března 2013

13:00 – 17:00

v Dačicích

Slavonice

13:00 – 17:00

Protivín

6. a 20. března 2013
26. února a 19. března
2013
26. února a 19. března
2013
13. a 20. března 2013

Mirotice

13. a 20. března 2013

10:00 – 17:00

Mirovice

13. a 20. března 2013

10:00 – 17:00

Netolice

4. a 18. března 2013

9:00 – 15:30

Volary

6. a 20. března 2013

10:00 – 15:30

Volyně

6. a 27. března 2013

8:00 – 18:00

Bechyně

13. a 20. března 2013

13:00 – 16:30

Mladá Vožice

13. a 20. března 2013

13:00 – 16:30

Sezimovo Ústí

13. a 20. března 2013

15:00 – 16:30

Veselí nad Lužnicí

6. a 20. března 2013

13:00 – 17:00

v Českých Budějovicích

v Třeboni

České Velenice
Suchdol nad Lužnicí

v Písku

v Prachaticích
ve Strakonicích
v Táboře
v Soběslavi

V Českých Budějovicích dne 21. února 2013

Ing. Jana Králová
tisková mluvčí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj
tel.: +420387722307
GSM: +420606042242
E-mail: Jana.Kralova@fs.mfcr.cz
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13:00 – 17:00
13:00 – 17:00
10:00 – 17:00

