UZ 178.4 S/10

č.j. OUKUJ 1807/2019
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 dobu 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
podatelnakujavy@seznam.cz
3. Formy technického nosiče datových zpráv
Technické nosiče nejsou připuštěny.
4. Formáty a struktury datových zpráv, které je správce daně OÚ Kujavy způsobilý přijmout
Podání učiněna datovou zprávou, musí být učiněna ve formátu PDF, a která je:
- podepsána uznávaným elektronickým podpisem, nebo
- bez uznávaného elektronického podpisu, přičemž takto učiněné podání musí být do 5 dnů ode dne, kdy došlo
správci daně, potvrzeno nebo opakováno písemně nebo ústně do protokolu.
5. Jiné technické prostředky, jimiž lze učinit podání, které je nutné potvrdit za podmínek podle § 71 odst.
3 daňového řádu
Jiné technické prostředky nejsou připuštěny.
6. Jaká podání lze učinit prostřednictvím jiných technických prostředků, jimiž lze učinit podání, které je
nutné potvrdit za podmínek podle § 71 odst. 3 daňového řádu
S ohledem na absenci jiných technických prostředků nelze tímto způsobem činit žádná podání.
7. 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.
8. Druhy daní a poplatků, způsob placení a podmínky, které je nutné při tomto placení dodržet
Druhy daní a poplatků:
poplatek za psa, poplatek za odpad, poplatek za užívání veřejného prostranství, správní poplatek, náklady řízení,
sankce
Způsob placení:
- bezhotovostně – viz. bod 7
- 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 (poplatek za psa a odpad do 31.5. příslušného kalendářního roku, poplatek za
užívání veřejného prostranství blíže uvedeno v obecně závazné vyhlášce)
- u správních poplatků, nákladů řízení a sankcí v rozhodnutí
9. Legislativní rámec na úseku místních poplatků
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 provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Evidenční číslo: 104/2019
Vyvěšeno dne: 20.12.2019
Sňato dne:
Za správnost:
Vojkůvková

