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Tolstého 2,586 01 Jihlava

Přiznání k dani z příjmů za rok 2o18 - Tiskov á zpráva
Přiznání k dani z příjmů za rok 2018 jsou poplatníci povinni podat do data 1. 4.2o1g.
PoPlatníkŮm , jimŽ Přiznání zPracovává daňový poradce, nebo poplatníkům, kteří mají podle zvláštníhozákona Povinnost mít ÚČetní závěrku ověřenou auditorem, se liir:ria prootuzljó áo Óo'noerr í. července2019, To Platí jen, je-li PřísluŠná Plná moc_kzastupování upr"tnen" u správce daně před uplynutímneprodloužené lhůty, tj. do 1. dubna 21.19 včetně.

lnformace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny nawebových stránkách Finančn í sp rávy www.f inaňcn ispravaci.

|l9 P|lPu_93ně z PříjmŮ fYzických osob na Finančním úřadě pro Kraj Vysočina platí toto číslo účtu:721 -67626681 /0710

Územní PracoviŠtě finanČního Úřadu budou pracovat v rozšířených úředních hodinách:

B 25.3-29. 3.2019 8:00-17:00 hod.! 1. 4.2019 8:00 - 18:00 hod.

Pracovníci FinanČní sP|3Vy.zajistí přijíméní daňovyích přiznání a poskytování iníormací stímspojených také formou výjezdů do vyĎraných obcí:

sEzNAM HÁvšrĚv - uĚsrsrÉ n osecNí úŘloy - zots
Uzemní pracovišě Obec Den Hodina Místo

v Jihlavě

Polná 25.3, a27.3.2ug 8.00 - 17.00 Městský úřad
1.4.2o19 8.0o _ 18.00 Městský úřad

Třešť 25,3. a27.3,2o1g 8,00 - 17.0o Kultuml dum lřešt', Fialková 1, Třešt'
1.4,2o19 8.00 _ 18,00 kultumí dům ríesiTialtovill nešT

v Havlíčkově Brodě

Golčův Jeníkov 2o,3.,27.3.2019 13,30 _ 17,00 zasedací místnost Mu
PňbysIav 18.3.,27.3,2019 13,30 - ,l7,00

zasedací místnosi Mú
světlá nad sázarou 5.3., 12.3., ts3. 20í9 8.00 _ 11.30, 12.00 - 15,00 malá zased. místnost MÚ

v pelhřimově
Kamenice nad Lipou +.s., ts.s,zol9 8:00 - -l6.00

Městský úřad
Počátky 6.3.,20.3.2019 8:00 - 16:Ň kultumí zařízení města
Lukarec 13.3.20í 9 12:00 - 16:00 Městys Lukare-

v Třebíči
Hrotoúce 18,3.2019 8,00 - 12,00 úěrHroloúca'---

20.3.2019 13,00 - 17,00 MěU Hrotoúce
Jaroměřice nad Rokytnou 18.3.2019 13,00 - ,l7,00

Měú JaromtňieT/R-
20.3.2019 8,00 _ 12,00

ve velkém Meziříčí
Velká Bíteš 20,3.2o19 zasedací místnost Mu

27.3.2019 12.oo-17.Ň zasedací místnost Mu
ve Žd'áru nad sázavou

NoÉ Město na Morauě ,13.3.,25.3.2019
8.00 - 16,00 Městský úřad

Jimramov 20.3.20í 9 8.00 - 16.00 Městys Jimramov

Detailní inÍormace o.výjezdech pracovníků finančních úřadů do vybraných obcí vroce 2019 jsouzveřejněny na www.f inancn isprava.cz.

K vYPlnění tiskoPisu DAP k_dani z přrjmŮ za zdaňovací období roku 2018 a k jeho vytištění je možnovYuŽÍl interaktivní formuláře dosiupné na webových stránkách FS. Tyt; tii*uúi" jsou určeny k,,papírovému" podání na pracovištích Finanční správý.

Zpracování a odeslání vyplněných DAP je možné.i elelrrtronicky v aplikaci EPo na Daňovém portáluFS dostupném na adrese wlvw.o?neelgktronickv.9z. rrrrá-ri áanový subjekt nebo jeho zástupcezPřístuPněnu datovou scrrrán6ň?Bffiřonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenouauditorem, je elektronické podání povinné.


