
Daňové přiznání a datové schránky 

Od 1. 1. 2023 dle Zákona č. 261/2021 Sb. bude státní správa postupně (do 

31.3.2023) zřizovat datové schránky všem právnickým subjektům včetně spolků, tj. i 

Sborům dobrovolných hasičů.  To se projeví v tom, že budeme muset s finanční 

správou písemně komunikovat prostřednictvím této datové schránky. Při podání 

Přiznání k dani z příjmu právnických osob již nebudeme moci použít papírovou 

formu, ale musíme přiznání podat elektronicky ve formátu XML.  

 

Upozornění: 

Nutnost podat Přiznání k dani z příjmů právnických osob se týká pouze těch SDH a 

Okrsků, které mají jakýkoliv příjem, který podléhá dani z příjmů a tento příjem není 

osvobozen od daně z příjmů. Jsou to příjmy: 

- z podnikání 

- z pronájmu 

- z reklamy 

- z činností, které jsou našim posláním (čl. 3 Stanov) pokud na nich dosahujeme 

zisk 

 

Přiznání nepodávají Sbory dobrovolných hasičů, pokud mají příjmy pouze 

z členských příspěvků, příspěvků obcí, dotací a darů.  Tyto subjekty pouze 

informují písemnou formou příslušný finanční úřad (datovou schránkou), že nemají 

příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů právnických osob nebo jsou od daně 

osvobozeny. Vzor takového dopisu je níže v tomto dokumentu. V okrese Tábor jsou 

tato územní pracoviště finančního úřadu, kam je potřeba dle příslušnosti dopis 

adresovat (do datové schránky): 

 

Finanční úřad pro Jihočeský kraj 

Územní pracoviště v Táboře 

Budějovická 2923 

390 02 Tábor 

Datová schránka: j67n543 

Finanční úřad pro Jihočeský kraj 

Územní pracoviště v Soběslavi 

Wilsonova 113/3 

392 01 Soběslav 

Datová schránka: bdwn547 

 

 

  



 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Veselí nad Lužnicí 

V. Slukova 283 

391 81 Veselí nad Lužnicí 

IČ: 67154140 

 

Finanční úřad pro Jihočeský kraj 

Územní pracoviště v Soběslavi 

Wilsonova 113/3 

392 01 Soběslav 

 

Datum: 12. 2. 2023 

 

Vážení, 

sdělujeme vám, že SHČMS – Sbor dobrovolných hasičů Veselí nad Lužnicí neměl v roce 2022 

žádné příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů právnických osob, nebo má jen příjmy, 

které jsou od daně osvobozeny. Z tohoto důvodu nepodáme Přiznání k dani z příjmů 

právnických osob. 

 

S pozdravem 

 Stanislav Kaisler 

 Starosta SDH Veselí nad Lužnicí 

 

Razítko + podpis 


