UZ 53.3 V/5

č.j. OUKUJ 809/2022
INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE DANĚ – OBECNÍHO ÚŘADU KUJAVY

OBECNÍ ÚŘAD KUJAVY

podle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“)

1. Úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých lze zejména učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do
spisu, a pracovní doba správce daně, ve které je otevřena podatelna správce daně
Pondělí:
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Středa:
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
2. Elektronická adresa podatelny správce daně, formy technického nosiče datových zpráv, jakož i formáty
a struktury datových zpráv, které je správce daně způsobilý přijmout
- elektronická adresa: podatelna@kujavy.cz
- datová schránka: fsuaxqz
- ve formátech: .txt, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf, .pdf, .odt, .jpg, .jpeg, .png
- technické nosiče nejsou připuštěny
3. Jiné technické prostředky, jimiž lze učinit podání, které je nutné potvrdit za podmínek podle § 71 odst.
3 daňového řádu a jaká podání lze učinit tímto způsobem
Jiné technické prostředky nejsou připuštěny, a proto nelze tímto způsobem činit žádná podání.
4. Číslo účtu, na které správce daně přijímá platby, a způsob označení úhrady na tyto účty podle
jednotlivých daní, jejichž správa mu náleží
Číslo účtu: 9388020227/0100
Variabilní symbol: Variabilní symbol pro přesnou identifikaci platby sdělí daňovému subjektu správce daně.
5. Druhy daní, které lze platit inkasem podle zákona upravujícího platební styk nebo soustředěnou platbou
zajišťovanou provozovatelem poštovních služeb, a podmínky, které je při těchto platbách nutné dodržet
--6. Druhy daní, které lze platit bezhotovostním převodem, k němuž je dán platební příkaz prostřednictvím
platební karty nebo obdobného platebního prostředku, a podmínky, které je při těchto platbách nutné
dodržet.
Druhy daní a poplatků:
poplatek za psa, poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, poplatek za užívání veřejného prostranství,
Způsob placení:
- bezhotovostně – viz. bod 4
- v hotovosti – na pokladně obecního úřadu
Podmínky: při platbě bude uveden správný variabilní symbol, podle kterého bude možné uhrazenou platbu
správně přiřadit k poplatníkovi (plátci). Poplatky se správci daně platí v české měně (§ 163 odst. 1 daňového
řádu).
Datum splatnosti je stanoveno:
- v dané obecně závazné vyhlášce
7. Právní předpisy, které se vztahují k působnosti správce daně, a informace o jejich změnách
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Platná Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku ze psů
Platná Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Platná Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Evidenční číslo:
26/2022
Vyvěšeno dne: 01.06.2022
Sňato dne:
Za správnost:
Vojkůvková

