
Finančné právo  

(harmonogram prednášok a sylaby ZS 2021/2022) 
 

 

1. Úvod do finančného práva, finančnoprávne normy a finančnoprávne vzťahy 

a) Finančné právo – pojem, predmet a systém  

b) Pramene finančného práva 

c) Charakteristika a špecifiká finančnoprávnych noriem 

d) Charakteristika finančnoprávnych vzťahov 

e) Základné finančnoprávne inštitúty 

 

2. Daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb I 

a) Právna úprava rozpočtových príjmov – daňové právo všeobecne 

b) Predmet a základ dane z príjmov fyzickej osoby pri príjmoch zo závislej činnosti 

c) Predmet a základ dane z príjmov fyzickej osoby pri príjmoch z podnikania a inej 

samostatnej zárobkovej činnosti 

d) Predmet dane z príjmov z prenájmu a z použitia diela 

 

3. Daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb II 

a)Predmet dane  pri príjmoch z kapitálového majetku 

b) Predmet a základ dane z príjmov pri ostatných príjmoch 

c)Oslobodenie od dane z príjmov fyzických osôb 

d)Sadzby dane z príjmov FO 

 

4. Daň z príjmov  fyzických osôb a právnických osôb III 

a) Predmet a základ dane právnických osôb 

b) Oslobodenie od dane 

c) Odpisovanie hmotného a nehmotného majetku 

d) Daňové a nedaňové výdavky 

e) Daň vyberaná zrážkou, zabezpečenie dane 

 

5. Daň z pridanej hodnoty I 

a) Základné pojmy 

b) Registrácia 

c) Dodanie tovaru a dodanie služby  

d) Miesto dodania tovaru 

e) Miesto dodania služby 

 

6. Daň z pridanej hodnoty II 

a) Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty 

b) Daňová povinnosť, základ dane 

c) Odpočítanie dane, nadmerný odpočet 

d) Povinnosti osôb povinných platiť daň 



7. Daň z motorových vozidiel, daň z poistenia,  miestne dane  a poplatky 

a) Daň z motorových vozidiel 

b) Daň z poistenia 

c) Daň z nehnuteľností 

d) Ostatné miestne dane  

e) Poplatok za odpad a poplatok za rozvoj územia 

 

8.  Medzinárodné zdaňovanie 

a) Medzinárodné pramene daňového práva 

b) Harmonizácia právnych predpisov v oblasti daní v EÚ 

c) Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia 

d) Medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní a vymáhaní niektorých 

finančných pohľadávok 

 

9. Colné právo 

a) Clo, jeho podstata a funkcie 

b) Predmet cla 

c) Prvky konštrukcie cla 

d) Colné režimy 

 

10. Právna úprava meny a devízového hospodárstva 

a) Pojem mena, menová sústava 

b) Devízové právo – základné pojmy 

c) Práva a povinnosti tuzemcov a cudzozemcov a devízových miest 

 

11. Poplatkové právo 

a) Pojem poplatku, jeho črty a funkcie 

b) Súdne poplatky 

c) Správne poplatky 

 

12. Rozpočtové právo 

a) Pojem a funkcie štátneho rozpočtu  

b) Rozpočtové zásady 

c) Rozpočtový proces 

d) Finančná kontrola 
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