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TISKOVÁ ZPRÁVA
Platby na zrušené účty FÚ – poplatníkům vznikají nedoplatky a tím i
sankce
Podle údajů, které poskytla Finanční správě ČR Česká národní banka, bylo od počátku
letošního roku do poloviny ledna zaplaceno na zrušené účty finančních úřadů téměř
9,5 tisíce plateb v celkové částce zhruba 150 milionů korun. Přechodné období 2 let, po
které byly platby na zrušené účty přesměrovávány na správné účty finančních úřadů
definitivně skončilo k 31. prosinci 2014. Daňová veřejnost byla na tuto skutečnost
opakovaně upozorňována. Proto nyní všem poplatníkům, kteří po 1. lednu 2015
nesprávně zaplatili své povinnosti na zrušené účty finančních úřadů, vznikl nedoplatek
na daňovém účtu a navíc jim hrozí sankce v podobě úroku z prodlení.
Největší počet plateb na zrušené účty FÚ byl zaznamenán u daně z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti (3 218 plateb/v částce 108,5 mil. korun), daně silniční (2 124 plateb/v částce 4,6 mil. korun),
daně z příjmů fyzických osob – vybírané srážkou podle zvláštní sazby (2 056 plateb/ v částce 6,2 mil.
korun) a daně z přidané hodnoty (584 plateb/ v částce 15,8 mil. korun).
Finanční správa proto znovu upozorňuje, aby si poplatníci pečlivě zkontrolovali, zda zasílají platby
svých daňových povinností na správné účty finančních úřadů, aby se posléze nevystavovali zbytečným
nepříjemnostem.
Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů, které označují jednotlivé daně, i matrikové části účtů,
naleznete na internetových stránkách finanční správy www.financnisprava.cz, v sekci „Daně a
pojistné“, „Placení daní“.
Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se
skládá z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky
(tvar = předčíslí-matrika/0710).
Přímý odkaz: Seznamy bankovních účtů, čísla matrik a přečíslí účtu pro placení daní.
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