
Názov obsadzovanej funkcie: koordinátor správy daní

Platová trieda: 5

Orgán finančnej správy: Finančné riaditeľstvo SR

sekcia daňová, odbor správy daní a daňovej exekúcie, oddelenie výkonu správy 

daní

Miesto výkonu štátnej služby: Banská Bystrica

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba 

Kvalifikačný predpoklad: minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Ďalšie požiadavky na vzdelanie nie

Termín výberového konania: 24.9.2019 o 9:00 (písomná časť)

Miesto realizácie VK:

Finančné riaditeľstvo SR, Wolkerova 34, 974 04 Banská Bystrica, zasadačka č. 332 na 3. 

poschodí

Forma výberu: Písomná časť - test na overenie ovládania štátneho jazyka

Ústná časť - osobný pohovor s uchádzačom

Zoznam dokumentov:
V prípade, že máte o uvedenú pozíciu záujem zašlite žiadosť o zaradenie do výberoveho 

konania  a štruktúrovaný životopis na e-mailovú adresu: andrea.leitlova@financnasprava.sk

Termín na podanie žiadosti: najneskôr 20.9.2019 do 13:00 hod.

Pozvánky už nebudú posielané

Podmienky prijatia: bezúhonnosť, spoľahlivosť, zdravotná a duševná spôsobilosť na funkciu, ovládanie 

štátneho jazyka, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ku dňu vzniku nie je 

členom politickej strany alebo politického hnutia, 

Základná informácia o plate 942,00 €

+ prídavok  za výsluhu rokov (percentuálny podiel z funkčného platu odstupňovaný podľa dĺžky 

započítateľnej odbornej praxe) sa posudzuje individuálne.

+ osobný príplatok možno priznať najskôr  po uplynutí jedného mesiaca od prijatia do 

služobného pomeru.

Predpokladaný termín nástupu: 1.10.2019

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Leitlová

048/4393743

● Vykonávanie koordinačnej, analytickej činnosti  a usmerňovanie na úseku  výkonu správy daní  na dani z príjmov fyzických osôb.

● Vypracovávanie návrhov interných riadiacich aktov napr. metodických pokynov a usmernení na úseku výkonu správy daní.

● Vykonávanie metodických dohľadov na DÚ.

● Vypracovávanie stanovísk k dopytom DÚ súvisiacich s výkonom správy daní na dani z príjmov fyzických osôb.

● Vytváranie, analyzovanie a vyhodnocovanie údajov na základe štandardných výstupov z IS a vypracovávanie štatistických prehľadov za oblasť 

výkonu správy daní, definovanie požiadaviek na spracovanie neštandardných výstupov z daňového IS.

● Predkladanie podnetov, spracovávanie a pripomienkovanie návrhov na legislatívne úpravy právnych predpisov týkajúcich sa dane z príjmov.

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Vyhlásenie výberového konania

Číslo výberového konania VK/11/2019/FRSRBB

Hlavnou náplňou bude:

Požadované vzdelanie:

Informácie o výberovom konaní

Ďalšie informácie


