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TIETO OTÁZKY PLATIA AJ PRE ŠTUDENTOV, KTORÍ PRENÁŠAJÚ PREDMET 

FINANČNÉ PRÁVO I  A  FINANČNÉ PRÁVO DP 
 

 
1. Pojem, predmet a systém finančného práva. Finančné právo a jeho vzťah k iným 

právnym odvetviam. Pramene finančného práva. 
2. Finančno-právne normy - pojem, charakteristika, členenie, štruktúra, realizácia. 
3. Finančno-právne vzťahy - pojem, charakteristika, členenie, základná konštrukcia, 

osobitosti. 
4. Právne postavenie a pôsobnosť Ministerstva financií SR. 
5. Orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva a ich pôsobnosť. 
6. Financie, ich charakteristika, členenie, funkcie. Peňažná masa. Peňažné a finančné 

vzťahy. 
7. Daňové právo, daňová sústava SR, daňový systém a základné prvky právnej 

konštrukcie daní. Daňové právo a jeho vzťah k iným právnym odvetviam. 
8. Daňovo-právne normy a daňovo-právne vzťahy. 
9. Charakteristika dane z príjmov fyzickej osoby. Predmet a základ dane z príjmov 

fyzickej osoby. 
10. Oslobodenie od dane z príjmov fyzickej osoby. 
11. Charakteristika dane z príjmov právnickej osoby. Predmet a základ dane z príjmov 

právnickej osoby. 
12. Daň z motorových vozidiel. 
13. Miestne dane, ich právna úprava a všeobecná charakteristika. 
14. Daň z nehnuteľností - daň z pozemkov. 
15. Daň z nehnuteľností - daň zo stavieb a daň z bytov. 
16. Daň za psa. Daň za ubytovanie.  
17. Daň za užívanie verejného priestranstva. Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla 

v historickej časti mesta. 
18. Daň za predajné automaty. Daň za nevýherné hracie prístroje. Daň za jadrové 

zariadenia. 
19. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
20. Daň - pojem, členenie, systém, právna úprava. Daň a poplatok - spoločné znaky 

a rozdielne znaky. Daňové a poplatkové právo - charakteristika.  
21. Charakteristika dane z pridanej hodnoty - právna úprava a jej základné pojmy 

(zdaniteľná osoba, platiteľ dane, ekonomická činnosť). Registrácia za platiteľa dane 
z pridanej hodnoty. 

22. Dodanie tovaru a dodanie služby ako zdaniteľné obchody.  
23. Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty, odpočítanie dane z pridanej hodnoty, 

nadmerný odpočet.  
24. Zásady správy daní. Pojmy - správa daní a daňové konanie. 
25. Správca dane a osoby zúčastnené na správe daní, miestna a vecná príslušnosť správcu 

dane. Právna úprava procesného zastúpenia pri správe daní. 
26. Daňové tajomstvo a doručovanie pri správe daní. 
27. Podania pri správe daní, daňové priznanie. 
28. Úkony zabezpečujúce priebeh a účel správy daní. 
29. Daňová kontrola. 
30. Lehoty pri správe daní. 
31. Určenie dane podľa pomôcok. 
32. Daňové konanie - začatie a priebeh, účastníci konania. 
33. Rozhodnutie v daňovom konaní, jeho podstata a náležitosti. 
34. Registračné konanie. 



35. Vyrubovacie konanie. 
36. Odvolacie konanie podľa Daňového poriadku. 
37. Obnova konania podľa Daňového poriadku. 
38. Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa Daňového poriadku. 
39. Opravné prostriedky podľa Daňového poriadku. 
40. Podstata a zásady daňového exekučného konania. 
41. Začatie a priebeh daňového exekučného konania. 
42. Spôsoby výkonu daňovej exekúcie.                    
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