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TISKOVÁ ZPRÁVA
Finanční správa apeluje na veřejnost, aby maximálně využívala elektronickou
formu komunikace pro podání daně z příjmů fyzických osob.
Finanční správa by chtěla požádat poplatníky, aby nechodili na finanční úřady a v maximální míře
využili elektronickou formu podání.
Letos je provoz podatelen Finanční správy omezen pouze na Po, St od 8:00 do 11:00 hodin na základě
Usnesení vlády č. 279 dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 3. 2020.
Z tohoto důvodu musela finanční správa zrušit standardní rozšířené úřední hodiny 14 dní před koncem
března
a i výjezdy do obcí.
Na základě opatření Ministerstva financí (Generální pardon 1), je možné podat daňové přiznání nejen
k dani z příjmů fyzických osob až do 1. 7. 2020.
Finanční správa umožňuje a upřednostňuje podat daňové přiznání k dani příjmů „bezkontaktně“.
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a jiné formuláře lze podat elektronicky.
Poplatníci mohou vyplněné daňové přiznání poslat i poštou (vhodit do poštovní schránky) bez nutnosti
návštěvy ať už příslušného úřadu nebo pošty. Na územních pracovištích finančních úřadů (mimo
pracovišť v režimu 2+2) jsou také umístěny tak zvané „sběrné boxy“, do kterých je možné podání
vhodit. V obou těchto případech platí, že pokud bude v podání uvedeno kontaktní mobilní telefonní
číslo (může být uvedeno i na obálce), zašle finanční správa na toto číslo potvrzující SMS zprávu, že
podání přijala.
Není důvod obávat se, že lidé přijdou o přeplatky. Od 2. 4. 2020, začíná běžet lhůta 30 dní na vrácení
přeplatku, pokud poplatníkovi na základě podaného daňového přiznání přeplatek vznikne.
To znamená - pokud podá poplatník daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob v době kdykoliv od
2. 4. do 1. 7. 2020 začne 30 denní lhůta pro vrácení přeplatku běžet ode dne podání daňového
přiznání.
Rozcestník k základním informacím
Finanční správa doporučuje komunikovat s úřady na dálku:

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/
S_Financni_spravou_muzete_komunikovat_i_na_dalku-10450
lze tedy využít aplikaci EPO:
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces
Pro podání daně z příjmů fyzických osob lze dále využít interaktivních tiskopisů na webu Finanční
správy, a to buď:
formulář
https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/IF_5405_25.pdf?202003251448
nebo „zjednodušený formulář“
https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/2020_IF_5405-D_2.pdf?202003251406
pokud využíváte zjednodušený formulář, tak je dostupná i aplikace na
https://www.finfoveskole.cz/dpfod/form/zamestnaniBrigady
Podrobnější informace o provozu finanční správy a odpovědi na časté dotazy najdete na speciální
stránce: www.financnisprava.cz/koronavirus
Mimořádné infolinky pro veřejnost: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-averejnost/nouzovy-stav/mimoradna-infolinka
Omezení úředních hodin podatelen: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2020/
Financni_sprava_omezuje_uredni_hodiny_podatelen_pro_verejnost-10462
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