Úvodem

V aplikaci EPO není odpovídající formulář

S územními finančními orgány je možno
komunikovat i prostřednictvím datové schránky.
Komunikace se řídí zákonem č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů a § 72 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že v aplikaci EPO nenaleznete pro své
podání samostatný elektronický formulář, použijte pro
vytvoření „XML“ souboru formulář „Obecná písemnost
určená pro podání orgánům Finanční správy ČR“. Po
vyplnění požadovaných položek, např. „Podání k dani“,
„Typ písemnosti (věc)“, apod. vložte předmětné podání
jako E-přílohu a zvolte možnost „Uložení k odeslání do
Datové schránky“.

Formát a struktura datové zprávy
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_D-349.pdf
Ministerstvo
financí v Pokynu D-349 stanovilo
jednotný formát a strukturu datové zprávy pro podání
zasílaná/doručovaná
datovou
schránkou
správci
http://eds.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo_struktury.faces
daně/finančním úřadům.
Popisy formátů a struktur XML
http://eds.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo_struktury.faces
souborů a odpovídajících XSD schémat pro tato podání
jsou definovány a zveřejněny na Daňovém portálu v
sekci „Dokumentace“.

Pro vytvoření požadovaného XML
souboru, ve stanoveném formátu a
struktuře, lze využít elektronické formuláře v
http://epodpora.mfcr.cz/media/co_je_to_epo.pdf
aplikaci EPO, které naleznete na Daňovém
portálu - www.daneelektronicky.cz.

Použití uznávaného elektronického podpisu
Podání odesílané prostřednictvím Datové schránky
není nutné opatřovat uznávaným
elektronickým
http://epodpora.mfcr.cz/31-369.html
podpisem.
Úkon
učiněný
oprávněnou
osobou
http://epodpora.mfcr.cz/31-369.html
prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako
úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní
předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon
více oprávněných osob.

Vytvoření XML souboru
http://epodpora.mfcr.cz/media/co_je_to_epo.pdf
Aplikace
Elektronická podání pro
Finanční správu (EPO) umožňuje
http://epodpora.mfcr.cz/media/co_je_to_epo.pdf
uložení
vyplněného
daňového
podání do XML souboru, pro
odeslání pomocí Datové schránky.

Daňová informační vs. Datová schránka
http://epodpora.mfcr.cz/media/co_je_to_dis.pdf
Zřizovatelem a provozovatelem
Daňové informační
schránky (DIS) je Generální finanční ředitelství. DIS
http://epodpora.mfcr.cz/media/co_je_to_dis.pdf

Seznam formulářů dostupných
v EPOhttps://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces
najdete na stránce „Přehled formulářů pro
https://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces
finanční správu“.
Jednoznačnou výhodou vytváření a ukládání XML
souboru pomocí aplikace EPO je provedení
automatické kontroly podání, před uložením XML
souboru. Po kliknutí na možnost „Uložení k odeslání do
Datové schránky“ je automaticky zobrazeno ID
Datové schránky příslušného FÚ, který je vyplněn ve
formuláři v položce „Finančnímu úřadu v, ve, pro“.

Aplikace pro autorizované uživatele
Součástí Daňového portálu jsou aplikace určené
autorizovaným uživatelům. Jedná se o aplikace: Daňová
informační schránka a Vracení DPH v rámci EU. O přístup
do těchto aplikací je třeba požádat pomocí EPO formulářů.
http://epodpora.mfcr.cz/31-369.html
Pro přístup do aplikací slouží uznávaný
elektronický
http://epodpora.mfcr.cz/31-369.html
http://epodpora.mfcr.cz/26-1271.html
podpis nebo ověřená
identita podatele způsobem,
kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, kterým
byl opatřen formulář „Žádosti o přístup do aplikace
Vracení DPH v rámci EU“, resp. „Přihlášky k nahlížení do
DIS“. Podepisování "ověřenou identitou podatele" je
umožněno osobě, která vůči použité Datové Schránce
vystupuje v roli "oprávněná osoba", "likvidátor" nebo
"pověřená osoba", s oprávněním "Posílat zprávy".

poskytuje informace z osobních daňových účtů a veřejné
části elektronických spisů vedených Finanční správou
ČR, pro autorizované uživatele.

Zřizovatelem Datové schránky je Ministerstvo vnitra,
provozovatelem
informačního
systému
datových
schránek je Česká pošta, s.p. Podrobné informace o
Datové schránce jsou zveřejněny na stránce:
www.datoveschranky.info

Technická podpora
Technickou podporu aplikací
Daňového portálu - „ePodporu“
najdete na internetové adrese:
http://epodpora.mfcr.cz
Pokud se Vám na stránkách nepodaří najít
uspokojivé řešení technického problému, můžete
pomocí „Kontaktního formuláře“, popř. pomocí e-mailu,
zaslat dotaz na adresu technické podpory aplikací
Daňového portálu epodpora@fs.mfcr.cz.

Další informace
Další informace o aplikacích Daňového portálu,
možnosti odesílání elektronických podání, apod. najdete
také na Internetových stránkách Finanční správy ČR
www.financnisprava.cz - v sekci „Daně elektronicky“.

