
Názov obsadzovanej funkcie: správca II

Platová trieda: 3

Počet obsadzovaných funkcií: 1

Funkcia spojená s pridelením strelnej zbrane: nie

Orgán finančnej správy: Daňový úrad Trnava

úsek správy daní, oddelenie správy daní 2

Miesto výkonu práce: Trnava

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba  - na zastupovanie príslušníka finančnej správy, ktorý je na rodičovskej dovolenke

Stupeň oprávnenia na oboznamovanie sa s 

utajovanými skutočnosťami:

nevyžaduje sa 

Kvalifikačný predpoklad: minimálne úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie

Študijný odbor: neurčuje sa

Znalosť zákonov: Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov

Predpokladný termín výberového konania: 17.03.2021 o 9,00 hodine (písomná časť)

Miesto realizácie VK: Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65  Trnava, kancelária č. 021 (veľká zasadačka na prízemí) 

Overenie spĺňania požiadaviek: ovládanie štátneho jazyka                                                                                                        

schopnosti a osobnostné vlastnosti občana

odborné vedomosti

Zoznam dokumentov:
V prípade, že máte o uvedenú pozíciu záujem zašlite žiadosť o zaradenie do výberoveho konania a štruktúrovaný životopis na

e-mailovú adresu: vyberovekonaniedutt@financnasprava.sk

Termín na podanie žiadosti: najneskôr 09.03.2021

Hygienicko-bezpečnostné opatrenia    Vstup do budovy len s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško prípad. šál, šatka, atď.). Dezinfekcia rúk (aj v prípade

použiatia jednorázových rukavíc) pri vstupe do budovy. Vlastné písacie pomôcky. V prípade prítomnosti príznakov

akútneho respiračného ochorenia je účastník výberového konania povinný zostať v domácej izolácii, za takéhoto stavu Vaša

účasť na výberom konaní nie je možná.         

Podmienky prijatia do služobného pomeru:
bezúhonnosť, spoľahlivosť, zdravotná a duševná spôsobilosť na funkciu, ovládanie štátneho jazyka, spôsobilosť na

právne úkony v plnom rozsahu, ku dňu vzniku služobného pomeru nie je členom politickej strany alebo politického

hnutia a nie je poberateľom výsluhového dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z.z.

Základná informácia o plate 852,00 €  (§ 161 zákona č. 35/2019 Z.z.)

+ 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: 1.5.2021 (predpokladaná doba trvania dočasnej štátnej služby do 4/2022)

Kontaktné osoby: Ing. Anna Horváthová, Ing. Kristína Urbanovičová, PhD.      

033/5900281, 033/5900236          

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Vyhlásenie výberového konania

Číslo výberového konania VK/1/2021/DÚTT

Hlavnou náplňou bude:

● Spracovávanie daňových priznaní, prehľadov a hlásení zo závislej činnosti a ďalších daňových dokumentov, vrátane výziev na ich podávanie alebo na odstraňovanie

nedostatkov v nich. 

● Vykonávanie úkonov súvisiacich s vrátením uplatnených preplatkov, nadmerných odpočtov DPH a pod. 

● Sledovanie úhrad daňových povinností, odstupovanie nedoplatkov na vymáhanie v daňovom exekučnom konaní. 

● Vybavovanie žiadostí o odklad platenia dane, platenia dane v splátkach, úľavu na dani alebo odpustenie daňového  nedoplatku, o stanovenie preddavkov inak.

● Samostatná odborná príprava rozhodnutí  na úseku správy daní (napr. v skrátenom vyrubovacom konaní, o uložení sankcií a pod.). 

Požadované vzdelanie:

Študijný odbor:

Informácie o výberovom konaní

Ďalšie informácie


