FINANČNÍ ÚŘAD VE VOTICÍCH
INFORMUJE VEŘEJNOST
Finanční úřad ve Voticích informuje všechny daňové poplatníky, kteří budou
za rok 2009 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, že v rámci služeb
poskytovaných veřejnosti budou pracovníci finančního úřadu přítomni ve dnech:
17.3.2010 od 13.00 do 17.00 hod. na Obecním úřadu v Miličíně
24.3.2010 od 13.00 do 17.00 hod. na Obecním úřadu v Jankově
24.3.2010 od 13.00 do 17.00 hod. na Úřadu Městyse Vrchotovy Janovice
Pracovníci finančního úřadu ve výše uvedených termínech obdobně jako v minulých
letech umožní daňovým poplatníkům, aby si v klidu - bez front a v „domácím“ prostředí
mohli vyřídit své záležitosti. V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně
podat daňové přiznání, mohou získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných
formulářů a rovněž mohou obdržet daňovou složenku pro případné zaplacení daně.
Pro usnadnění a snazší pochopení problematiky daňového přiznání veřejností jsou
rovněž k dispozici na Finančním úřadu ve Voticích a Obecním úřadu v Miličíně, Obecním
úřadu v Jankově a na Úřadu Městyse Vrchotovy Janovice vzory nejtypičtějších příkladů
vyplnění daňového přiznání. Upozorňujeme, že vzory všech aktuálních daňových tiskopisů
jsou dostupné na stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz  daňové tiskopisy a lze
je stáhnout na této internetové adrese:
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA98423-CD7DB025/cds/xsl/66.html?year=0
Ucelený přehled informací o elektronickém podání daňového přiznání je k dispozici také na
stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz  daně elektronicky.
Pro případ, že vzniknou poplatníkům v souvislosti s podáváním daňových přiznání
některé nejasnosti, mohou se za účelem jejich vyřešení dotázat na informačních telefonních
linkách FÚ ve Voticích – tel. číslo: 317 830 373 nebo FŘ v Praze - tel. číslo: 234009219.
Informační linky budou v provozu v termínu od 2.3.2010 do 31.3.2010 (Po, St. 8.00 – 17.00
hod., Út, ČT 8.00 – 14.30 hod., Pá 8.00 – 14.00. hod.).
Pracovníci daňové správy budou rádi, když využijete nabízené služby a věří, že se tím
alespoň částečně usnadní plnění Vašich daňových povinností. Předem Vám děkují za
spolupráci a těší se na její další pokračování.
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