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TISKOVA ZPRAVA

Společnost océ _ Česká republika' s.r.o. zareagovala na vzniklou chybu
při tisku složenek rychle a profesionáIně

Dnes se završila jednání Finanční sprály ČR ." smluvním dodavatelem - společností
océ - Ceská republika, s.r.o. ohledně chybně vytištěných čísel bankovních účtů
na složenkách k platbě daně z nemovitostí, které byly majitelům nemovitostí doručeny
v dubnu. Jednání se nesla ve velmi seriózním a věcném duchu. Dodavatel pones€
veškeré vícenáklady související s touto situací a zajistí rozeslání nových složenek a
omluvného dopisu všem ,opostženým'o poplatníkům již v příštím tydnu, aby měli
majitelé nemovitostí dostatek času pro zaplacení daně.

Při zpracování ďat předaných Finanční správou ČR doslo u dodavatele k chybnému zaďáni
dynamického datového pole (číslo účtu), které se kontrolou nepodařilo odhalit. Jedná
se o mimořádné selhání lidského faktoru, zakteré se dodavatel omluvil Finanční správě ČR a
také všem majitelům nemovitostí, kteří v dubnu t1to nesprávně vyištěné sloŽenky obdrŽeli.
Dodavatel ujistil Finanční správu ČR, Že všichni majitelé nemovitostí obdrží sloŽenky
s informacemi pro platbu daně z nemovitostí nejpozdějí do 24. května 2013.

Dodavatel Finanční správě ČR sdclil, že je jako ýznamný poskytovatel těchto sluŽeb
na evropském trhu pÍo tyto případy pojištěn nadnárodní smlouvou a v České republice ještě
nikdy nemuselo b;it pojištění uplatněno.

Finanční správa ČR u.jistu;e veřejnost, Že všech 3,8 milionu sloŽenek, které budou výištěny
a majitelům nemovitostí doručeny v průběhu května, jiŽ obsahuje správné číslo bankovního
účtu pro placení daně místně příslušnému ťtnančnímu úřadu.

Finanční správa ČR se veřejnosti zavzn1klé potíŽe ještě jednou omlouvá.

Čísla bankovních účtů pro placení ďaně znemovitostí:

F nanění úřad pro hlavní město Prahu 7755-77628031/0710
F nanění úřad pro Středočeský krai 7755-77628111t0710
F nanční úřad pro Jihoěeský krai 7755-7762723'.U0710
F nanční úřad pro Plzeňský krai 7755-77627311t0710
F nanční úřad pro Karlovarský krai 7755-77629341107',10
F nanční úřad pro UsteckÝ krai 7755-77621411t07',tu
F nanční úřad pro Liberecký krai 7755-77628461t0710
F nanční úřad pro KrálovéhradeckÝ krai 7755-77626511t0710



Finanční úřad pro Pardubický krai 7755-7762256',U07',to
Finanční úřad pro Krai Vvsočina 775s-67626681/0710
Finanční úřad pro JihomoravskÝ krai 7755-7762862',U0710
Finanční úřad pro oIomoucký krai 77 55-47 62381',U07 fi
Finanční úřad pro MoravskoslezskÝ krai 7755-7762176',110710
Finanční úřad pro Zlínský krai 7755-47620661/0710

Podrobnější informace k placení daně z nemovitosti naleznete také na webových stránkách
Finanční správy ČR www.financnisprava.cz v záložce,,placení daní".
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