V Rychnově nad Kněžnou

Finanční úřad v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 1 497
516 01 Rychnov nad Kněžnou
ID datové schránky: 24sagfv

Elektronicky podepsáno
09. 12. 2010
Ing. Roman Wolf
vedoucí vyměřovacího a
vymáhacího oddělení
(v zastoupení)

Úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00
 494 505 111; fax: 494 505 305; podatelna@ryk.hk.ds.mfcr.cz

Č.j.: 59260/10/253980606209
Vyřizuje: Andršová N.
 494 505 380
Obecní úřady v územní působnosti:
Finančního úřadu v Rychnově nad Kněžnou
Finančního úřadu Kostelci nad Orlicí
Finančního úřadu v Dobrušce

Vážený pane starosto,
Dovolujeme si Vám touto cestou zaslat informaci o změně zákona č. 531/1990 Sb.,
o územních finančních orgánech, v platném znění, která je přílohou tohoto dopisu a žádáme
Vás o její vyvěšení na úřední desce obce pro informaci veřejnosti.

S pozdravem

Ing. Robert Hofman
ředitel

Upozornění na změnu
zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních
orgánech, v platném znění ode dne 1.1.2011
provedenou zákonem č. 199/2009 Sb., změna zákona o dani z příjmů a změna některých
dalších zákonů, článkem V. - VII., částí V. změna zákona o finančních územních orgánech

Finanční úřad v Hradci Králové
U koruny 1632, PSČ 502 00
ID datové schránky: gt5agcu
E-mail: podatelna@hrk.hk.ds.mfcr.cz
Telefon: 495 852 111

vykonává od 1.1.2011 správu dle § 6 odst. 2 výše
uvedeného zákona v oblastech stanovených § 2
odst. 1 tohoto zákona pod písmeny:
h) dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami,
j)

správu odvodů za porušení rozpočtové kázně,

k) kontrolu výkonu správy poplatků, které jsou příjmem
státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně
příslušné jiné orgány,
m) přijímají a evidují splátky návratných finančních
výpomocí poskytnutých Ministerstvem zemědělství
v letech 1991 až 1995 včetně a případné úroky z nich
vyplývající,
v obvodu své územní působnosti

a v obvodu územní působnosti

finančních úřadů v Novém Bydžově, v Jičíně, v Hořicích, v Nové Pace, v Náchodě
v Broumově, v Jaroměři, v Rychnově nad Kněžnou, v Dobrušce,
v Kostelci nad Orlicí, v Trutnově, ve Dvoře Králové nad Labem a ve Vrchlabí.

Z uvedeného vyplývá, že Finanční úřad v Rychnově
nad Kněžnou ode dne 1.1.2011 výše uvedenou
správu v rámci své působnosti již nevykonává.

