FINANČNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ
Územní pracoviště v Kutné Hoře, Územní pracoviště v Čáslavi
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Kutné Hoře a Územní pracoviště
v Čáslavi informují všechny daňové poplatníky, kteří budou za zdaňovací období 2014
podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, že v rámci služeb poskytovaných
veřejnosti budou pracovníci územních pracovišť přítomni na
Městském úřadě v Uhlířských Janovicích dne 11.3.2015
od 13 do 17 hod.
18.3.2015
od 8 do 17 hod.
23.3.2015
od 8 do 17 hod.
25.3.2015
od 8 do 17 hod.
Městském úřadě ve Zruči nad Sázavou
11.3.2015
od 13 do 17 hod.
23.3.2015
od 13 do 17 hod.
Obecním úřadě v Kácově
16.3.2015
od 15 do 17 hod.
Obecním úřadě ve Zbraslavicích
16.3.2015
od 15 do 17 hod.
Obecním úřadě ve Vlkanči
18.3.2015
od 13 do 17 hod.
V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat svá daňová
přiznání, mohou získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů.
V průběhu těchto návštěv na obcích není možno zaplatit daň v hotovosti.
Upozorňujeme, že vzory všech aktuálních daňových tiskopisů jsou dostupné na stránkách
Finanční správy www.financnisprava.cz
→ daňové tiskopisy. Informace nezbytné
pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny
na www.financnisprava.cz v záložce „Daně a pojistné“ a budou aktuálně doplňovány
v „Novinkách“ a ve speciálním červeném boxu na stránce vpravo. Interaktivní formuláře jsou
na těchto stránkách zveřejněny v záložce „daňové tiskopisy“.
Pro učinění podání do datové schránky doporučujeme použít:
• datovou schránku Územního pracoviště v Kutné Hoře - iwen45c
• datovou schránku Územního pracoviště v Čáslavi - 3pgn5tt
Pro případ, že vzniknou poplatníkům v souvislosti s podáváním daňových přiznání
některé nejasnosti, mohou se za účelem jejich vyřešení dotázat na informační telefonní lince
KFÚ pro Středočeský kraj tel. 234 009 219, ÚzP v Kutné Hoře tel. číslo 327 536 329 nebo
ÚzP v Čáslavi – tel. číslo 327 300 353. Informační linky budou v provozu od 2.3.2015
do 1.4.2015.
K placení daní
Upozorňujeme, že kdo po 1. lednu 2015 uhradí platbu své daňové povinnosti
na zrušený bankovní účet finančního úřadu (nyní územního pracoviště), vystavuje se
nebezpečí, že jeho daňová povinnost nebude řádně zaplacena a hrozí i sankce z důvodu
prodlení.
Správný bankovní účet pro bezhotovostní placení daně z příjmů fyzických osob je
77628111, kód banky 0710, předčíslí 721, variabilní symbol je rodné číslo.
Rozšířené úřední hodiny pro výběr daňových přiznání:
- ÚzP K. Hora a Čáslav v pracovních dnech 23.3.2015 až 1.4.2015 od 8.00 do 18.00 hod
- v letošním roce poslední sobotu v měsíci březnu (28.3.2015) úřady nebudou otevřeny
Rozšířené pokladní hodiny v termínu od 23.3.2015 do 1.4.2015:
Kutná Hora – pondělí a středa
od 8 do 12 hod. a od 13 do 15.30 hod.
od 8 do 12 hod
- úterý, čtvrtek, pátek
Čáslav
- pondělí a středa
od 8 do 11,30 a od 12,30 do 15,30 hod.
-úterý, čtvrtek, pátek
od 8 do 12 hod
Dne 9.2.2015

Územní pracoviště v Kutné Hoře
Územní pracoviště v Čáslavi

