
DEN
Podatelna
Rychnov

nad Kn žnou

Podatelna
Dobruška

Podatelna
Kostelec
nad Orlicí

pond lí 27. 3. 2023   8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00

úterý 28. 3. 2023   8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00

st eda 29. 3. 2023   8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00

tvrtek 30. 3. 2023   8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00

pátek 31. 3. 2023   8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00

sobota 1. 4. 2023   

ned le 2. 4. 2023   

pond lí 3. 4. 2023   8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00

úterý 4. 4. 2023   8:00 - 15:30 8:00 - 15:30 -

st eda 5. 4. 2023   8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00

tvrtek 6. 4. 2023   8:00 - 15:30 8:00 - 15:30 -

pátek 7. 4. 2023   8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 -

© minn 2023

Územní pracovišt  uzav ena

Územního pracovišt  v Rychnov  nad Kn žnou
Územního pracovišt  v Dobrušce

a Územního pracovišt  v Kostelci nad Orlicí

Územní pracovišt  uzav ena



 

 

 
 FINANČNÍ  ÚŘAD  

PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 
 
 

PLACENÍ  DANÍ  Z  PŘÍJMŮ   

ZA ROK 2022 
 

Na jaký účet? 
 

pro platbu fyzických osob: 721 – 77626511 / 0710 
pro platbu právnických osob: 7704 – 77626511/ 0710 

 
 

Jak? 
 

bezhotovostně převodem z účtu daňového poplatníka 
na účet finančního úřadu 

 
 

poštovní poukázkou A, kdy poštovní poplatek platí odesílatel platby 
 
 

  hotově v pokladně Územního pracoviště v Hradci Králové 
 
                                          adresa: U Koruny 1632 

 
prostřednictvím QR kódu, po přihlášení do Online finančního úřadu 

na portálu MOJE daně, www.mojedane.cz 
 

 

 

 



F. 
FINANČNÍ SPRÁVA 

 

Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých 

věcí do Vaší e-mailové schránky! 

Proč? 

Nebudete mít starost, jestli Vám bude včas doručena složenka. 

Vždy budete mít údaje pro placení daně z nemovitých věcí u sebe ve své                

e-mailové schránce, ať jste kdekoli. 

Když zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí, správce daně Vám zašle 

upozornění na e-mail. 

Budete moci zaplatit daň z nemovitých věcí pomocí QR kódu v pohodlí Vašeho 

domova. 

Kdo může tuto službu využít? 

Poplatník daně z nemovitých věcí, který nemá zřízenu službu placení daně 

prostřednictvím SIPO. 

Poplatník daně z nemovitých věcí – fyzická nebo právnická osoba, která nemá 

zřízenu datovou schránku. 

Jak na to? 

1) Vyplníte 
Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem. 
Formulář najdete na podatelnách finančních úřadů 

nebo na www.financnisprava.cz pod záložkou daňové tiskopisy. 

2) Tuto žádost doručíte finančnímu úřadu, u kterého jste poplatníkem daně                   
z nemovitých věcí. 

Přihlášení k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail na zdaňovací 

období roku 2023 je možné do 15. března 2023. Poplatníkům, přihlášeným k zasílání 

údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, nebude zaslána složenka. 

www.financnisprava.cz 


