FINANČNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ
Krymská 2a, 360 01 Karlovy Vary

Finanční úřad v Mariánských Lázních od 1. 1. 2020 jinak
Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Územní pracoviště v Mariánských Lázních od roku 2020
přechází do optimalizovaného režimu. Finanční úřad zde bude zajišťovat základní činnosti
Finanční správy, jako je činnost podatelny, vydávání tiskopisů, podávání informací směřujících
především na způsob plnění základních daňových povinností, pravidel nebo podmínek
jednotlivých druhů řízení, očekávatelných postupů ve vyřizování podání, doporučení a instrukce
k placení daní, sdělení o aktuálním stavu osobního daňového účtu, kontrolu formální správnosti
všech podání, registraci daňových subjektů, vydávání potvrzení o bezdlužnosti či potvrzení stavu
osobního daňového účtu, přidělování autentizačních údajů a přijímání podání vztahujících
se k agendě zvláštního režimu dle zákona o evidenci tržeb. Zároveň zde zůstane platební
terminál na úhradu správního poplatku a vymáhaného nedoplatku.
Služby budou standardně poskytovány na stejné adrese Hlavní 661/140 v úřední dny, tedy dva
dny v týdnu a budou je zajišťovat alespoň dva pracovníci Finanční správy. V době podávání
daňových přiznání, případně v dalších důležitých obdobích, bude činnost územního pracoviště
posílena jak personálně, tak i časově, aby byly zajištěny plnohodnotné služby zvýšenému počtu
daňových poplatníků. Zabezpečena bude služba kvalifikovanými zaměstnanci umožňující
projednávání potřeb veřejnosti nebo daňových subjektů v obvyklých oblastech, jako
v dosavadním styku. V rámci úředních dní se lze domlouvat i na předávání výsledků konkrétních
daňových řízení (zejména osobní vyzvedávání doručovaných písemností typu potvrzení).
Finanční správa v rámci zvýšení efektivity realizuje tuto úpravu organizačního zajištění činností
u dalších 32 územních pracovišť, díky které dojde k úspoře provozních nákladů, aniž by toto
opatření mělo zásadní dopad na služby poskytované daňové veřejnosti. Od roku 2016 takto
fungují v Karlovarském kraji Územní pracoviště v Aši a Územní pracoviště v Kraslicích.
Také na Územním pracovišti v Mariánských Lázních tak již nebudou fyzicky vedena daňová
řízení a v plném rozsahu zpracovávána daňová podání. Správa daňových subjektů i jejich spisový
materiál budou přesunuty na nadřízené Územní pracoviště v Chebu (ul. Hálkova 32, Cheb, vedle
vlakového nádraží a autobusového terminálu). V případě potřeby je možno obracet
se s potřebami správy daní na referenty nebo vedení tohoto územního pracoviště
(tel. 354 411 111). Bližší informace o garantovaném rozsahu poskytovaných služeb a ostatních
zásadách výkonu činnosti jsou průběžně k dispozici na www.financnisprava.cz.
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