
 
 

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk K říž 
 

Změny v oblasti daní od 1.1.2013 
 
Vážení klienti, 
 
dovolte nám popřát vám všem vše nejlepší a spoustu osobních a pracovních úspěchů v roce 2013. Jako každý rok tak i letos 
došlo ke změně v řadě a to nejen daňových  předpisů.  Na některé změny bychom rádi upozornili touto informací. 
 
V případě dotazů nás prosím kontaktujte. 
 
Ing. Zdeněk Kříž 
Partner 
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I. Změny v oblasti daně z příjmů 
 

1) Došlo ke změněn zaokrouhlování úroků. Touto změnou již i v případě tzv. korunových dluhopisů 
bude třeba zaplatit daň, neboť zaokrouhlování se provádí z celku nikoliv z jednotlivých úroků. U 
dividendového příjmu změna není. 

2) V případě fyzických osob, které uplatňují výdaje procentem z příjmů došlo ke změně v maximální 
výši jejich uplatnění. Živnostníci a zemědělství změnu nemají. Změna se týká ostatních příjmů a to 
tak, že výdaje nepřesáhnou max. 800.000 Kč. Pro pronájem obchodního majetku a pro příjmy 
z pronájmu obecně činí výdaje max. 600.000 Kč. 

3) Nově platí § 16 a solidární zvýšení daně. U příjmů nad 48 násobek průměrné mzdy (dle předpisů pro 
soc. pojištění ) cca 100.000,- Kč. Vypočte se z rozdílu „hrubých příjmů „ dle §6 a dílčího základu daně  
§7. Z rozdílu se platí  solidární zvýšení daně  7%. Mělo by platiti do roku 2015. Dle důvodové zprávy 
se očekává přinos cca 1,5 až 2 mld. Kč. ročně. 

4) Zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce 
Sleva na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce bude v letech 2013 až 2015 zrušena. Důchodcům 
bylo v roce 2008 umožněno uplatňovat tuto slevu. Do té doby to možné nebylo, protože tato základní 
sleva na dani (či bývalá základní nezdanitelná část základu daně) má údajně  zajistit efektivní nezdanění 
životního minima, čehož je u důchodců dosaženo vyplácením důchodu, který nepodléhá do výše 24 
tisíc korun měsíčně dani z příjmů fyzických osob – tolik zdůvodnění. 

5) Ten, kdo bude podléhat solidárnímu zvýšení daně, si bude muset podat přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob podávat sám. 

 
 
II. Změny v oblasti DPH: 
 
Od roku 2013 dochází k významným změnám zákona o DPH: 
 

1) Dochází ke změnám v sazbě DPH sazby budou činit 15 a 21%.  
 

2) Změny a doplnění definic 
Dochází ke změnám některých definic jež mají vliv na posuzování DPH z těch významnějších se jedná: 
 

a) Nová  definice místa pobytu, pro FO jež je rozhodné pro určení místa plnění, a tedy státu, kde je daň odvedena. 
Místem pobytu by měla být: 
1. adresa fyzické osoby vedená v základním registru obyvatel 
nebo v jiné obdobné evidenci, nemá-li ji 



2. adresa, kterou fyzická osoba uvedla správci daně, 
a nemá-li ani tu, 
3. místo, kde se fyzická osoba obvykle zdržuje z důvodu 
osobních nebo profesních vazeb; má-li tato osoba profesní 
vazby v jiné zemi, než ve které má své osobní 
vazby, je místo, kde se obvykle zdržuje, určeno osobními 
vazbami. 

b) Nově je rovněž zavedena definice sídla pro právnické osoby   
Pro určení sídla osoby povinné k dani je nově rozhodujícím faktorem místo jejího vedení, kterým se rozumí místo, 
kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby povinné k dani, popřípadě místo, kde se schází její 
vedení.  

c) Dále dochází k změněné definic provozovny  ta navazuje na nařízení EU  z 1.7.2012 článku 11, z kterého se 
vychází. Definice máme dvě z důvodu dvou typů provozoven  

a. Provozovna poskytovatele služby  - dle novely by tak provozovnou měla být organizační složka (jak 
zapisovaná,  tak nezapisovaná do obchodního rejstříku)  osoby povinné k dani, která může uskutečňovat 
dodání zboží, převod nemovitosti nebo poskytnutí služby, neboť je dostatečně stálá a má vhodné 
personální a technické zdroje.  

b. Provozovna příjemce služby  - ta má nově úpravu v § 9 odst. 1..Pro tyto účely je provozovna definována 
jako organizační složka, která může přijímat a využívat služby, které jsou poskytovány pro potřebu této 
provozovny, neboť je dostatečně stálá a má vhodné personální a technické zdroje. 

 
Pro provozovnu příjemce služby je přitom rozhodné, zda se vyznačuje dostatečnou stálostí a vhodnou 
strukturou z hlediska lidských a technických zdrojů, což jí umožňuje přijímat a využívat služby, které jí jsou poskytovány pro 
její vlastní potřebu.  
Pojem organizační složka osoby povinné k dani“ naneštěstí není dle důvodové zprávy k novele zákona možno ztotožňovat s 
organizační složkou podniku, kterou v § 7 definuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ale i na základě živnostenského 
zákona tj. provozovna se nutně nemusí zapisovat do OR.  
 
Tj. provozovna se musí vyznačovat  dostatečnou úrovní stálosti a vhodnou strukturou z hlediska lidských (personálních) a 
technických zdrojů, což prý plyne z ustálené judikatury Soudního dvora EU a převzalo je i výše uvedené Nařízení. 
 

d) Novela  zavádí nový pojem „osoba neusazená v tuzemsku“, což je důležité např. u poskytování přeshraničních 
služeb apod. 

Osobou neusazenou v tuzemsku se tak rozumí osoba povinná k dani, která: 
1. nemá sídlo v tuzemsku, 
2. uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí 
služby s místem plnění v tuzemsku a 
3. v tuzemsku nemá provozovnu nebo v tuzemsku má 
provozovnu, která se tohoto plnění neúčastní. 
 
Pokud osoba neusazená v tuzemsku poskytne zmíněné služby a zboží s místem plnění v České republice tuzemské osobě 
povinné k dani, jež není plátcem daně (tj. podnikatel neplátce), stane se dle novely zákona příjemce těchto služeb, resp. 
Odběratel IDENTIFIKOVANOU OSOBOU ( tedy ne plátcem jako dříve) 

e) Dochází ke změně definice dopravního prostředku a dalších pojmů.  Například je umožněno používat nejen kurz 
devizového trhu vyhlášený ČNB, ale také poslední směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou.  

3)  Změny v registracích 
A)  Novým pojmem je i „identifikovaná osoba“, který nahrazuje a mění  dosavadní pojem „osoba identifikovaná k dani“ 
jenž se dosud týkal jen osob nepovinných k dani a nyní se rozšíří i na podnikatele neplátce viz bod 2 d) výše, kteří by měli 
dle dosavadních předpisů povinnost se registrovat.  
 
 
Dle § 97 mají  identifikované osoby podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se identifikovanou osobou 
staly. 
 
Daňová přiznání budou podávat  jen pokud jim vznikne daňová povinnost, což je rovněž určité zjednodušení.  
 
Stávající plátci  konkrétně ti, kteří byly z těchto důvodů  registrováni od 1.1.32011 mohou dle přechodných ustanovení  
mohou do konce března 2013 požádat o zrušení registrace jako plátce. 
 
O zrušení registrace pak identifikovaná osoba bude moci požádat, pokud splní tyto podmínky: 
a) za šest bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců jí nevznikla povinnost přiznat 
daň ani podat souhrnné hlášení, 
b) v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce nepořídila z jiného členského státu zboží, 
jež by zde bylo předmětem daně, nebo 
c) přestala uskutečňovat ekonomické činnosti. 
 



B ) Změna je i v registrační povinnosti z titulu překročení obratu  - osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která překročí 
stanovený obrat, tj. 1.000.000 Kč, se stane plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 
překročila stanovený obrat.  

Tato osoba bude jako doposud povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, 
ve kterém překročila obrat. Pokud však tuto povinnost nesplní, bude zaregistrována zpětně a za pozdní podání 
daňového přiznání a úhradu daně jí vznikne povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně dle § 250 zákona 
č. 280/2009 Sb., daňového řádu.  
 
C) V případě dobrovolné registrace  se osoba stane plátcem ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí o 
zaregistrování.  
 
D)  Registrační povinnost osob registrovaných k dani v jiném členském státě a zahraničních osob povinných k dani v případě 
přijetí plnění podléhajícího tuzemskému reverse charge dle § 92a je zrušena. 
 

4) Nájem dopravních prostředků –  místem plnění je místo, kde je dopravní prostředek „skutečně 
zákazníkovi dán k dispozici“. 
 

5)  Změna pro osoby,  které nevedou účetnictví v povinnosti přiznat daň 
 
Tyto osoby budou povinné odvádět DPH ze záloh. Dosud mohli odvést až, při uskutečnění plnění. 
 

6) Změny v oblasti fakturace 
 

Ustanovení § 26 nově zavádí definici daňového dokladu,  jako písemnosti, která splňuje podmínky stanovené 
v zákoně o dani z přidané hodnoty. V případě souhlasu osoby,  pro které se plnění uskutečňuje 
 
 
A) 
a) jasně definuje elektronický daňový doklad (například pdf.  forma a její následná vytištění definici splňuje) 
b) zjednodušit pravidla pro vystavování daňových dokladů, odstranění stávající administrativní zátěže a bariéry v 
obchodním styku – není již třeba mít elektronický podpis, 
c) dochází ke  zrovnoprávnění dokladů v listinné a elektronické podobě, 
d) nově definovat věrohodnost původu daňového dokladu, neporušenost jeho obsahu a jeho čitelnost, přičemž 
tyto vlastnosti musí být zajištěny po celou dobu od okamžiku vystavení daňového dokladu do konce lhůty pro 
jeho uchovávání, a to bez ohledu na to, zda jde o daňový doklad v listinné nebo elektronické podobě.  Měla by 
být zajištěna neměnnost dokladu,  tj. na doklad by nemělo být vůbec nic doplňováno, náležitosti 
jako kurz by se měli objevovat až v záznamce. 
 
 
Lhůta pro vystavování dokladů je i nadále 15 denní, ale nově jsou stanovené výjimky, kdy bude lhůta pro vystavení 
daňového dokladu trvat do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém: 
 
a) se uskutečnilo osvobozené dodání zboží do jiného členského státu, 
b) se uskutečnilo poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží nebo dodání zboží soustavami nebo 
sítěmi pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnění v členském 
státě, ve kterém nemá poskytovatel sídlo nebo provozovnu ( je-li plnění uskutečněno prostřednictvím této 
provozovny), 
c) se uskutečnilo poskytnutí služby nebo dodání zboží s instalací nebo montáží pro osobu povinnou k dani 
nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnění ve třetí zemi, nebo 
d) byla přijata úplata, pokud před uskutečněním plnění podle písmen b) nebo c) vznikla povinnost vystavit 
daňový doklad v důsledku přijetí úplaty. 
 
Novela ruší povinnost doplňovat údaje přímo na daňovém dokladu nebo zjednodušeném daňovém dokladu, 
neboť obsah daňových dokladů v listinné a elektronické podobě musí zůstat po celou dobu uchovávání nezměněn viz výše. 
Doplnění musí být přenesena do záznamky. 
 
Rovněž přestává platit , že DUZP  u pořízení zboží z EU a přijetí služby  je  datum doplnění náležitostí na daňovém dokladu . 
DUZP bude jak již kdysi bylo  datum vystavení daňového dokladu uvedené vystavitelem na daňovém doklad.  
 
B) Novela zavádí následující konkrétní formulace, které by měly být používány na daňových dokladech: 
 

• „vystaveno zákazníkem“, je-li osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zmocněna k vystavení daňového 
dokladu, 

• „daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno. 



 
C) Dochází k rozšíření použití zjednodušeného daňového dokladu. Nově bude možné použít zjednodušený daňový doklad 
při jakémkoliv způsobu úplaty, tedy i bezhotovostní. Limit bude nadále 10.000 Kč  a bude možno jej vystavit i na plnění 
podléhající spotřební dani. 
 
V novém § 34je definováno, co se rozumí věrohodností původu daňového dokladu, neporušeností jeho obsahu a jeho 
čitelností. 
 

• Věrohodností původu daňového dokladu se rozumí  zaručení totožnosti osoby, která plnění uskutečňuje nebo která 
daňový doklad oprávněně vystavila. 

• Čitelnost je zajištěna v případě, že je pro člověka možné se seznámit s obsahem daňového dokladu přímo nebo 
prostřednictvím technického zařízení. 

• Neporušeností obsahu se pak rozumí, že obsah daňového dokladu nebyl změněn. 
 

7) Rozšíření případů ručení příjemce zdanitelného plnění 
 

• Plátci musí zveřejnit účty (tuto povinnost mají již dne, jen nejsou zveřejněny v seznamech správců daně. Pokud 
příjemce  provede platbu zcela nebo z části na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který bude 
správcem daně zveřejněn . V této souvislosti vyvstává všem plátcům registrovaným do konce roku 2012 
povinnost, aby nejpozději do 28. 2. 2013 oznámili správci daně všechna čísla účtů používaná pro ekonomickou 
činnost. Pokud by plátci chtěli určit ke zveřejnění jen některá z těchto čísel, resp. jejich zveřejnění odmítnout, musí 
tak učinit také v této lhůtě. V opačném případě budou 1. 3. 2013 zveřejněna čísla všech účtů uvedená plátcem v 
přihlášce k registraci. 

• Rovněž bude příjemce plnění ručit za daň nezaplacenou poskytovatelem v případě, že se bude jednat o 
nespolehlivého plátce. Nespolehlivým plátcem bude moci být FÚ označen ten, kdo opakovaně závažným 
způsobem porušuje povinnosti plátce. Této „nálepky“ se plátce bude moci zbavit až po 1 roce. 

• Ručit bude rovněž i příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z dodání pohonných hmot distributorem 
pohonných hmot, pokud v okamžiku jeho uskutečnění nebude o dodavateli zveřejněna prostřednictvím internetu 
skutečnost, že je jako distributor pohonných hmot registrován.  

• Ručit nově bude i oprávněný příjemce, kterému vznikne povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň v souvislosti 
s přijetím vybraných výrobků z jiného členského státu. Tak aby z tohoto zboží byla v EU DPH vybrána. Oprávněný 
příjemce bude moci využít zvláštní způsob zajištění daně dle § 109a. ZDPH 

 
8) Zdaňovací období 

 
Nově bude obecným zdaňovacím obdobím plátce kalendářní měsíc a pouze pokud jeho obrat za bezprostředně 
předcházející kalendářní rok nepřesáhne 10.000.000 Kč a nebude se jednat o nespolehlivého plátce ani skupinu, bude plátce 
moci rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí.  
Tato změna bude muset být oznámena správci daně do konce ledna příslušného kalendářního roku. 
 

• Pokud v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce bylo zdaňovacím obdobím plátce kalendářní čtvrtletí, 
nebude muset správci daně nic oznamovat a jeho zdaňovacím obdobím bude nadále kalendářní čtvrtletí. 

• V roce, kdy byl plátce registrován, a v bezprostředně následujícím roce bude nově zdaňovacím obdobím zásadně 
kalendářní měsíc.  
V případě plátců registrovaných v roce 2011 a dříve jako kvartální plátci se v 2013 nic nemění. V případě plátců 
registrovaných v roce 2012, kteří budou splňovat podmínky pro volbu čtvrtletního zdaňovacího období a jehož 
zdaňovacím obdobím pro rok 2012 bylo kalendářní čtvrtletí, se podle přechodných ustanovení novely zákona bude 
moci rozhodnout, že jeho zdaňovací období pro rok 2013 je i nadále kalendářní čtvrtletí. Tuto skutečnost musí 
oznámit správci daně do konce ledna 2013. 
 

9) Změny v oblasti osvobozených plnění bez nároku na odpočet daně 
 

• Došlo k úpravě pojmu osvobození pojišťovacích  a zajišťovacích činností tak, aby bylo zřejmé, že se toto 
osvobození nevztahuje na všechny činnosti vyjmenované v definici pojišťovacích, resp. Zajišťovacích činností v 
zákoně o pojišťovnictví, ale pouze na skutečné poskytnutí pojištění, jak je tento pojem chápán v judikatuře 
Soudního dvora EU. Např.  samostatná činnost v oblasti likvidace škod osvobozená nebude. 

• K významné změně dochází v osvobození převodu nemovitostí. Dosavadní tříletá zákonná lhůta, po kterou je 
převod nemovitosti zdanitelným plněním, je  prodloužena na pět let (nemovitosti nabyté do konce roku 2012. 
Tj. po pěti letech od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy bylo zahájeno první užívání stavby, 
tedy bude převod staveb, bytů a nebytových prostor osvobozen od daně. Plátce se navíc bude moci rozhodnout, že i 
po uplynutí této lhůty uplatní při převodu daň na výstupu. Což přinese zjednodušení v tom, že nebude muset 
vypořádávat daň. 

 



10) Změny v režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních prací 
 

Od září 2012 platí informace GFŘ vydané spolu se statistickým úřadem, která by měla upřesnit nejasností ve vymezení 
stavebních prací, u nichž se přenáší daňová povinnost.  Dle této informace, se u stavebních prací v případě nejasností toleruje 
použití reverse chargé principu dodavatelem i odběratelem. Tento princip  se pak od 1.1.2013 promítá přímo do zákona.   
Rozhodně,  je to z daňového pohledu bezpečnější ve sporných případech použít princip reverse chargé než např. u přijatých 
plnění uplatnit nárok na odpočet daně. 
 
Nově bude platit, že plátce, pro kterého se zdanitelné plnění uskutečnilo, již nebude na daňový doklad doplňovat výši daně. 
Tento údaj bude uvádět pouze ve své evidenci pro účely DPH. 
 
Daňový doklad bude navíc v případě uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti nově povinně obsahovat 
sdělení „daň odvede zákazník“. 
 
III. Zm ěny v oblasti účetnictví 

V roce 2012 došlo ke změnám v účetní  oblasti nejen z důvodu změny předpisů, ale i několika judikátů 
nejvyššího správního soudu, které se zejména týkají časového rozlišení. 

1) Nově bude možné kompenzovat rezervu na daň z příjmů se zálohami na daň ve výkazech . Tím 
bychom měli odstranit nelogické vykazování rezervy na daň v rámci cizích zdrojů a záloh na 
pohledávkách v rozvaze. 

2) Významné účetní opravy se budou provádět nikoliv na nákladových a výnosových účtech, ale 
v rámci vlastního kapitálu, na zvláštním účtu. Dosud se prováděli v rámci hospodářského výsledku 
daného roku. Vazba mezi opravami a například povinností podat daňové přiznání bude zřejmější. 

3) Změny plynoucí s judikátů NSS se týkají časového rozlišní nákladů a výnosů dle těchto judikátů 
by např. sleva z ceny měla být účtována do období, kdy byla dohodnuta. Dále se týkají i daňové 
uznatelnosti odměn za předchozí kalendářní rok. V případě odměn se jedná o daňově uznatelný 
výdaj předchozího roku pouze v případě, že na tyto odměny vznikl v předchozím období 
nezpochybnitelný právní nárok Afs. 16/2012-40. Rozsudky se týkají se i dalších případů časového 
rozlišení a zlaté účetní pravidlo výdaje se účtují ve stejném období, jakou související příjmy 
dostávají trhliny.  

IV. Změny v oblasti některých souvisejících předpisů. 

1) Změny v oblasti zákoníku práce – přesčasová práce, možnost prodloužení pracovního poměru na dobu 
určitou. 

2) Daň z převodu nemovitostí se zvyšuje ze tří % na 4 %.  

3) Je zrušen maximální vyměřovací základ pro výpočet pojistného na zdravotní pojištění. Strop na sociální 
pojištění zůstává zachován. 

4) Dochází k zrušení příspěvku tzv. zelené nafty pro zemědělce. 

 

V. Přílohy: 

1) Informace ke zm ěně účtů na něž se má platit da ň od 1.1.2013 

Zároveň dochází ke zm ěně čísel účtů pro placení daní (viz p řiložená informace GF Ř: 

Úvodní informace jak správn ě zaplatit da ň finan čnímu ú řadu v roce 2013 



Ke dni 1. lednu 2013 nabude účinnosti již platný zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů, který nahrazuje dosavadní zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Ze současných 199 finančních úřadů bude výběrem daní nově od 1. ledna 2013 pověřeno pouze 14 finan čních 
úřadů umístěných podle správního (krajského) uspořádání České republiky a Specializovaný finan ční úřad se 
sídlem v Praze, který vznikl již k 1. 1. 2012. 

Pro bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu. Úplný tvar 
čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se sestaví z předčíslí 
bankovního ú čtu , z matrikové části  a z kódu banky . Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe 
odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko  a směrový kód České národní banky  
(ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710). 

Základní části bankovního ú čtu finan čního ú řadu pro placení daní jsou:  

• Předčíslí bankovního ú čtu  (PBÚ) v rozsahu dvou až pěti číslic 
jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro 
konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční 
úřady.  

• Matriková část  určuje vlastní finanční úřad. Všechny bankovní účty 
jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část. 

Spolu s přechodem placení daní výhradně čtrnácti krajským finančním úřadům budou jejich bankovním účtům 
přiděleny nové matrikové části (matriky) platné od 1. 1. 2013 . Jejich přehled je uveden v následující tabulce 
spolu s matrikou Specializovaného finančního úřadu, která zůstává stejná jako doposud: 

Název krajského finan čního ú řadu 
od 1. 1. 2013 

Matriková část 
(matrika) bankovního 

účtu 

Finanční úřad pro hlavní m ěsto Prahu  77628031 

Finanční úřad pro St ředočeský kraj  77628111 

Finanční úřad pro Jiho český kraj  77627231 

Finanční úřad pro Plze ňský kraj  77627311 

Finanční úřad pro Karlovarský kraj  77629341 

Finanční úřad pro Ústecký kraj  77621411 

Finanční úřad pro Liberecký kraj  77628461 

Finanční úřad pro Královehradecký 
kraj  

77626511 

Finanční úřad pro Pardubický kraj  77622561 

Finanční úřad pro Kraj Vyso čina  67626681 

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj  77628621 

Finanční úřad pro Olomoucký kraj  47623811 



Finanční úřad pro Moravskoslezský 
kraj  

77621761 

Finanční úřad pro Zlínský kraj  47620661 

Specializovaný finan ční úřad  77620021 

Zaplatit da ň novým krajským finan čním ú řadům, tzn. na nové ú čty finan čních ú řadů, bude nejd říve možné 
k datu splatnosti od 1. 1. 2013, kdy budou ú čty otev řeny v ČNB. 

Přehled 199 FÚ do 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských FÚ od 1. 1. 2013 

2) Informace GF Ř vydaná ve spolupráci s ČSÚ Č.J.: 29726/12-3210-010311 je ke stažení na mfcr.cz 


