Pokyny k vyplnění Poštovní poukázky A – doklad V/DS
Poplatník vyplní čitelně, nejlépe hůlkovým písmem, tyto povinné údaje, jak na hlavním díle
(pravá část), tak na podacím lístku (levá část), viz předvyplněný VZOR.
Kč, částka v Kč – částka poukazované platby v hotovosti v celých korunách, musí být zarovnána
vpravo, prázdná místa vedle údaje o částce musí být proškrtnuta
Slovy – slovy vyjádřená poukazovaná platba, musí začínat velkým písmenem a nesmí obsahovat
mezery mezi slovy
Název finančního úřadu – název příslušného finančního úřadu
Č. účtu, ve prospěch účtu – předčíslí (vybraná daň) – matrika (příslušný finanční úřad),
kód banky (je již předtištěn)
V. symbol (variabilní symbol) – rodné číslo bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek,
tj. 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, případně vlastní číslo plátce, tj. správcem přidělených
9 číslic v řadě za sebou
UPOZORNĚNÍ!
Číslice se do kolonky vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední 10. pozici.
Znamená to, že při vyplňování 9 místného čísla zůstane první pozice položky „V. symbol“
nevyplněna.
Odesílatel – jméno, příjmení a adresa bydliště fyzické osoby
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KDE?

NA POBOČKÁCH
ČESKÉ POŠTY

JAK?

BEZPLATNĚ
Poštovní poukázkou A doklad V/DS

CO?
DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB
PODÁVAJÍCÍCH PŘIZNÁNÍ

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

Daně zaplatíte na poště složenkou
zdarma!
Finanční správa zavádí k 1. březnu tzv. daňovou složenku,
díky které mohou občané uhradit své daně kdykoli na
kterékoli z 3.200 pošt i v těch nejmenších obcích, a to zcela
zdarma. Nemusejí už tak v úřední dny cestovat až
k pokladnám finančních úřadů.
Bezplatná daňová složenka bude od 1. března standardně k dispozici
na všech pobočkách České pošty.
Touto složenkou může fyzická osoba zaplatit:
daň z nemovitých věcí,
daň z nabytí nemovitých věcí,
daň z převodu nemovitostí,
daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání.
Při platbě složenkou je potřeba dbát na vyplnění správného
variabilního symbolu, kterým je celé rodné číslo občana. Rovněž je
třeba uvést správné předčíslí a číslo účtu úřadu.
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Daň z příjmu fyz. osob podávajících přiznání
Daň z nemovitých věcí
Daň z nabytí nemovitých věcí
Daň z převodu nemovitostí

721-77628621/0710
7755-77628621/0710
7691-77628621/0710
7763-77628621/0710

Další informace občané naleznou na www.financnisprava.cz
či získají na všech pobočkách České pošty.

