FINANČNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ V KOLÍNĚ A ČESKÉM BRODĚ

INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Územní pracoviště v Kolíně a Českém Brodě informují všechny daňové poplatníky, kteří
mají povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018, že termín pro
podání je nejpozději do 1. dubna 2019, což je zároveň poslední den lhůty pro úhradu daně.
Informace pro správné plnění daňových povinností k dani z příjmů jsou zveřejněny na
www.financnisprava.cz v záložce „Daně“ a budou aktuálně doplňovány v „Novinkách“.
Vzory všech daňových tiskopisů jsou dostupné na stránkách Finanční správy
www.financnisprava.cz  Daňové tiskopisy. Zde jsou rovněž zveřejněny interaktivní
formuláře pro vyplnění daňového přiznání. Ucelený přehled informací o elektronickém
podání daňového
přiznání
je
k
dispozici na stránkách Finanční správy
www.financnisprava.cz  daně elektronicky či na www.daneelektronicky.cz.

ROZŠÍŘENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN
Územní pracoviště FÚ pro Středočeský kraj od 25. 3. 2019 do 29. 3. 2019 ve všech
pracovních dnech rozšiřují pro výběr daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob
úřední hodiny podatelny do 17.00 hod. a dne 1. 4. 2019 do 18.00 hod. V ostatních dnech
podatelna otevřena denně a to dle následujícího rozpisu - pondělí, středa – 8:00 – 17:00
hodin, úterý, čtvrtek – 8:00 – 15:30 hodin, pátek 8:00 – 14:00 hodin.
Pokladna Územního pracoviště v Kolíně bude otevřena od 25. 3. 2019 do 28. 3. 2019
v době od 8.00 – 11.30 hod. a od 12.30 – 15.30 hod., dne 29. 3. 2019 od 8:00 – 11:30 hodin a
dne 1. 4. 2018 od 8.00 – 11.30 a od 12.30 – 16.00 hod. V ostatních dnech pokladna Územního
pracoviště v Kolíně otevřena pondělí, středa od 8:00 – 11:30 hodin, 12:30 – 15:30 hodin.
Správný bankovní účet pro bezhotovostní placení daně z příjmů fyzických osob na Finanční
úřad pro Středočeský kraj (Územní pracoviště v Kolíně a Českém Brodě) je 77628111, kód
banky 0710, předčíslí 721, variabilní symbol je rodné číslo.
Stále lze k placení daně z příjmů fyzických osob využít tzv. daňovou složenku, která je
k dispozici na všech pobočkách České pošty, s.p. a na územních pracovištích a jejím
prostřednictvím mohou občané (fyzické osoby) zaplatit tuto daň, a to bez úhrady ceny
platební transakce, tedy zdarma.
Pro podání do datové schránky doporučujeme použít datovou schránku Územního pracoviště
v Kolíně - un5n5ns a datovou schránku Územního pracoviště v Českém Brodě ncvn5ky.
Upozorňujeme, že pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou
schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je
povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky. A to buď prostřednictvím zmíněné
aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), nebo přes datovou schránku.
Zaměstnanci, kteří měli v roce 2018 příjmy čistě jen ze závislé činnosti od zaměstnavatele,
mohou využít zjednodušený formulář k dani z příjmů fyzických osob. I v tomto případě
předčíslí bankovního účtu při úhradě daně převodem je 721, stejně jako u platby v případě
klasického přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

