
Finanční úřad pro Plzeňský kraj  
Územní pracoviště v Blovicích, Hradištská 3, 336 01 Blovice 
Územní pracovišté v Nepomuku, A.Némejce 66, 335 01 Nepomuk 
 
 
 
 
Informace ke kampani podávání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 
 
 
 
Letos připadá poslední den pro podání daňového přiznání k dani z příjmů a také pro zaplacení 
daně na úterý 2. dubna 2013. 
 
Daňové přiznání může být podáno elektronicky a platby uskutečněny pomocí složenky či 
bezhotovostním bankovním převodem. 
 
Elektronická komunikace s finančními úřady 
V rámci internetových stránek České daňové správy, v sekci „Daně elektronicky“, je funkční aplikace 
„EPO - elektronická podání“, která umožňuje podávat elektronickou cestou daňová přiznání. Daňoví 
poplatníci mohou i v tomto roce využít výhod elektronického podání daňového přiznání a netrávit tak 
svůj čas na poštách nebo podatelnách finančních úřadů. Bližší informace o možnosti elektronického 
podání lze získat na internetových stránkách české daňové správy http://cds.mfcr.cz, v sekci „Daně 
elektronicky“. Vzory všech aktuálních interaktivních formulářů jsou v sekci „Daňové tiskopisy“. 
Používání elektronické komunikace s finančními úřady umožňuje rychlejší zpracování údajů.  
 
Osobní komunikace 
Těm, kteří se rozhodnou odevzdat daňové přiznání v listinné podobě, pomohou v průběhu března 
rozšířené úřední hodiny Finančního úřadu pro Plzeňský kraj Územního pracoviště vBlovicích a 
 Územního pracovišté v Nepomuku.

 
Úřední hodiny: 
Pondělí a středa  8:00 – 17:00 h 
 
Rozšířené úřední hodiny: 
25. – 29. 3. 2013  8:00 – 18:00 h  (pondělí až pátek) 
2. 4. 2013   8:00 – 18:00 h  (úterý) 
 

 
Ve dnech 12. 3.,  14. 3. a 19. 3. 2013 pracovníci FÚ ÚzP v Blovicích a ÚzP v Nepomuku poskytnou 
zájemcům - daňovým subjektům příslušné tiskopisy a současně odpoví na základní dotazy související 
s podáváním daňových přiznání, event. podají další důležité informace. Dále zajistí převzetí řádně
vyplněných daňových přiznání, případně poskytnou informace k jejich vyplnění. 
 
Daňová přiznání, tiskové zprávy, letáky: 
Tiskopisy daňových přiznání jsou k dispozici na internetových stránkách České daňové správy, 
finančních úřadech a jejich územních pracovištích.
Generální finanční ředitelství vydá ke kampani tiskové zprávy a letáky. Tyto písemnosti budou
zveřejněny na internetu a FÚ ÚzP v Blovicích a ÚzP v Nepomuku je vyvěsí na informační tabuli
úřadu a dalších vhodných místech. 
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