
KOMUNIKAT
Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach 

dot. czasu pracy Urzędu w dniach:
 10 marca 2012 r. oraz 

27, 28 i 30 kwietnia 2012 r. 
oraz zorganizowaniu w dniach 10 marca 2012 r. i 28 kwietnia 2012 r.  

szkoleń w zakresie składania przez osoby fizyczne zeznań rocznych PIT  
za 2011 rok oraz zmian w przepisach ustawy o podatku VAT.

Naczelnik  Drugiego  Urzędu  Skarbowego  w  Katowicach  informuje 
o  zorganizowaniu   dnia  10.03.2012  r.  (sobota)  w   Drugim  Urzędzie 
Skarbowym w Katowicach „DNIA  OTWARTEGO”.

W  tym  dniu  Urząd  czynny  będzie  od  godziny  9.00 do  godziny  13.00. 
Kasa Urzędu czynna będzie od godziny  9.00 do godziny 13.00 .

W trakcie  „DNIA  OTWARTEGO” przyjmowane będą w Urzędzie zeznania 
roczne  za  2011  rok  i  udzielane  informacje   na  temat  zasad  rozliczania 
dochodów  osób  fizycznych  za  2011  rok.  Dodatkowo   przeprowadzone 
zostaną bezpłatne szkolenia dla podatników w zakresie:

1) Najnowszych zmian w podatku VAT   
- w godz.  9.00-10.00

2) Zasad składania zeznań drogą elektroniczną
- w godz. 11.00-11.45

3) Ulg i odliczeń w zeznaniach rocznych 
- w godz. 12.00-12.45

Szkolenia zostaną przeprowadzone przez pracowników tut. Urzędu. 

Ze  względu   na   ograniczoną   ilość   miejsc  Naczelnik  Drugiego  Urzędu 
Skarbowego w Katowicach   prosi  o  zgłaszanie  chęci  uczestnictwa w ww. 
szkoleniach,  z  podaniem  tematu  szkolenia,  na  adres  mailowy: 
irena.stachura@sl.mofnet.gov.pl lub  numery  telefonów:  323581697 
i 323581698 w nieprzekraczalnym terminie do 07.03.2012 r. 

Równocześnie  Naczelnik  Drugiego  Urzędu  Skarbowego  w  Katowicach 
informuje,  o  czasie  pracy  Drugiego  Urzędu  Skarbowego  w  Katowicach 
w dniach: 27.04.2012 r. i 30.04.2012 r.

W tych dniach Urząd czynny będzie od godziny 7.00 do godziny 18.00.
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Kasa  Urzędu  czynna  będzie  od  godziny  7.15 do  godziny  13.00 
i od godziny 13.30 do godziny 17.00.
 
Ponadto Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach informuje, 
że Urząd czynny będzie również  w sobotę  28.04.2012 r. od godziny 9.00 
do godziny 13.00. Kasa Urzędu  czynna będzie od godziny 9.00 do godziny 
13.00.
W tym dniu  zostaną  przeprowadzone bezpłatne  szkolenia  dla  podatników 
w zakresie:

1) Najnowszych zmian w podatku VAT   
- w godz.  9.00-10.00

2) Ulg i odliczeń w zeznaniach rocznych 
- w godz. 11.00-11.45

Szkolenia zostaną przeprowadzone przez pracowników tut. Urzędu. 

Ze  względu   na   ograniczoną   ilość   miejsc  Naczelnik  Drugiego  Urzędu 
Skarbowego w Katowicach   prosi  o  zgłaszanie  chęci  uczestnictwa w ww. 
szkoleniach,  z  podaniem  tematu  szkolenia,  na  adres  mailowy: 
irena.stachura@sl.mofnet.gov.pl lub  numery  telefonów:  323581697 
i 323581698 w nieprzekraczalnym terminie do 25.04.2012 r. 

UWAGA!

Termin złożenia zeznania PIT o wysokości osiągniętego dochodu 
(poniesionej straty) w roku podatkowym 2011, upływa 

30 kwietnia  2012 r. 
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