Finančné právo
(harmonogram prednášok LS 2020/2021)

1. Úvod do daňového práva procesného, zásady správy daní
a) Pojem, predmet právnej úpravy, pramene práva
b) Zásady zákonnosti
c) Zásada súčinnosti a zásada spolupráce
d) Zásada voľného hodnotenia dôkazov
e) Zásada neverejnosti, zásada rovnosti
f) Zásada oficiality a zásada dispozičná
g) Zásada neformálnosti a zásada zákazu zneužitia práva
h) Ostatné zásady uplatňované pri správe daní
2. Zastupovanie pri správe daní, daňové tajomstvo, podania
a) Zastupovanie pri správe daní
b) Daňové tajomstvo
c) Podania
d) Daňové priznanie
3. Úkony zabezpečujúce priebeh a účel správy daní
a) Zápisnica, úradný záznam
b) Predvolanie a predvedenie
c) Dožiadanie, predbežná otázka
d) Nazeranie do spisov
4. Dokazovanie
a) Rozloženie dôkazného bremena
b) Uplatňovanie vyhľadávacej a prejednacej zásady
c) Dôkazy
d) Poskytovanie údajov správcovi
5. Lehoty, doručovanie
a) Lehoty a ich počítanie
b) Predĺženie lehoty, zmeškanie lehoty
c) Doručovanie - všeobecné pravidlá
d) Doručovanie do vlastných rúk, doručovanie verejnou vyhláškou
6. Činnosti správcu dane
a) Vyhľadávacia činnosť
b) Miestne zisťovanie
c) Zabezpečenie veci, Prepadnutie veci
d) Daňová kontrola - vymedzenie

7. Daňová kontrola
a) Začatie daňovej kontroly
b) Priebeh daňovej kontroly
c) Ukončenie daňovej kontroly a Protokol
d) Určenie dane podľa pomôcok
e) Práva a povinnosti daňového subjektu pri daňovej kontrole
8. Daňové konanie
a) Začatie a priebeh daňového konania, lehoty na rozhodnutie
b) Rozhodnutie a jeho náležitosti, nulitné rozhodnutie
c) Registračné konanie
d) Vyrubovacie konanie
e) Zánik práva vyrubiť daň
9. Opravné prostriedky
a) Námietka
b) Odvolanie
c) Obnova konania
d) Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konanie
10. Daňové exekučné konanie
a) Exekučný titul
b) Začatie a priebeh daňového exekučného konania
c) Zásady daňového exekučného konania
d) Spôsob vykonávania daňovej exekúcie
11. Súdna a mimosúdna ochrana proti rozhodnutiam, úkonom a postupom pri správe
daní
a) Ochrana poskytovaná všeobecnými súdmi a Ústavným súdom SR
b) Ochrana poskytovanou prokuratúrou
c) Ochrana poskytovaná verejným ochrancom práv
d) Ochrana poskytovaná ESĽP v daňových záležitostiach
12. Medzinárodná spolupráca v oblasti správy daní
a) Medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní
b) Medzinárodná spolupráca pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní a
poplatkov
c) Riešenie sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia
V Trnave dňa 10.02.2022

