Zák|aďní inforlnace správce daně k podání daňového
přiznání k dani z příjmůfyzických osob
Kdv lze podat daňové přiznání:
Y_utgdrrtlb jlggb _ pondělí' středa od 7.30 hod do 17'00 hod.

Poslední dva ýdny před termínem pro podrínídaňového ptiznění' tj. od 21.3' do 1'4.2011 ,
bude ťrřad otevřen pro veřejncrst kaŽdÝ pracovní den do 18.00 lrcld. Daňová přiznání budou
lrybfuěna i ve velké zasedací' místnosti v I. patře uřadu.
Úřad bude mimořádně otevřen i v sobotu 26.3.2f-}11 v době od 8.00 hod do 12'00 hod.

Ve dnech 16.3.2011'a 30.3.2011 v době od 8.00 do 17.0o noa na Hacststem rira
Ňd;; p*"o.rmíci ÉÚ ;á^"t p"*."'
. p@ických
oiáb
"b}'"t.lů*
distribuovat tiskopisy daňového přiznaní. daňové sloŽenky a informačnímaterialy, vybírat
vyplněná přizné.mi, popřípadě odpovídat na dotazy

.

Mimo tuto dobu |ze daňové přiznání podat samozřejmě kdykoliv v běžných úředních
hodinách správce daně.

Kdv lze zaplatit daň nalok|adně FÚ

@:

:

pondělí, středa 8.00 _ 11.00

hod

12.00

-

15.15 hod

Poslední dva ýdny před termínem pro podání, tj. od 21.3.2011 do 1.4.2011. bude pokladna
uřadu otevřena denně mimo neděle 27.3.2011 v následujících pokladních hodinách:

pondělí
22.3.2011 úterý
23.3.2011 středa
24.3.20t 1
čtr'rtek
253.2a11 pátek
26.3.20t1 sobota
27 3.2a|1 neděle
28,3,20|1 pondělí
29 .20|1 ttteý
30.3.2011 středa
31.3.2011 čtvrtsk
I.4.201'1 pátek
21.3.201.1

.3

11:00
11:00
8:00_ 11:00
8:00 _ 11:00
8:00 _ 11:00
8:00 _
8:00 _

8:00

-

telefon

12:00

zavřeno
8:00 _
8.00 - 1 l

11:00
:00
8:00_ 11:00
8:00 - 11:00
8:00_ 11:00

ústředna
podatelna
e'mail

Spoiení: telefon

12:00 - 15:15 hod
|2:0a _ 14:15 hod
12:00 _ 15:15 hod
12:00 - 13:15 hod
12:00 _ 13:15 hod

12:00

_ 15:15 hod

- 14: 1 5 hod
12:00* 15:15 hod
Í2:a0 - 13:t5 hod
12:00_ 13:15 hod
|2:00

383 363 111
383 363 304
podatelna@;str.cb.ds.mfcr.cz

čísloúčtuíinančníhoúřadu ve Strakonicích: 76zzzg||{J71g'
bankovní předčíslípro platbu daně z příjmů fyzických osob: 72l
variabilnÍ svmbol: u fyzických osob rodné číslo
Za ďet platby je považován den připsaní *a účctfinaněního ďadu.

