
Otázky na postupovú skúšku z predmetu Finančné právo RP 

Akademický rok 2018/2019 

zimný semester 

3. ročník bakalárskeho štúdia (denné a externé štúdium) 

TIETO OTÁZKY PLATIA AJ PRE ŠTUDENTOV, KTORÍ PRENÁŠAJÚ PREDMET 

FINANČNÉ PRÁVO RP 

1. Predmet a základ dane z príjmov fyzickej osoby pri príjmoch zo závislej činnosti. 

2. Predmet a základ dane z príjmov fyzickej osoby pri príjmoch z podnikania a inej 

samostatnej zárobkovej činnosti a pri príjmoch z prenájmu a z použitia diela, pri 

príjmoch z kapitálového majetku 

3. Predmet a základ dane z príjmov fyzickej osoby pri  ostatných príjmoch a oslobodenie 

od dane z príjmov fyzickej osoby 

4. Predmet a základ dane z príjmov právnickej osoby. 

5. Daňové a nedaňové výdavky pri dani z príjmov. 

6. Odpisovanie hmotného a nehmotného majetku. 

7. Daň z motorových vozidiel. 

8. Miestne dane, ich právna úprava a charakteristika. 

9. Právna úprava DPH a jej základné pojmy (zdaniteľná osoba, platiteľ dane, ekonomická 

činnosť). 

10. Registrácia za platiteľa dane z pridanej hodnoty. 

11. Dodanie tovaru a dodanie služby ako zdaniteľné obchody v zákone č. 222/2004 Z.z. o 

DPH  

12. Clo, jeho podstata, funkcie, druhy a základný rámec právnej úpravy cla v SR. 

13. Orgány štátnej správy v colníctve - právne postavenie a pôsobnosť (Finančná správa). 

14. Colné konanie, subjekty vystupujúce v colnoprávnom vzťahu, platenie cla. 

15. Colný dohľad a colná kontrola. Sankcie za porušenie colných predpisov. 

16. Poplatkové právo a jeho charakteristika  

17. Správne poplatky - charakteristika, vyberanie, platenie, oslobodenie  a správa. 

18. Súdne poplatky - charakteristika, vyberanie, platenie, oslobodenie od platenia a správa. 

19. Rozpočtové právo, rozpočtová sústava a pramene rozpočtového práva. 

20. Charakteristika príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, zákon o štátnom rozpočte a 

jeho obsah 

21. Rozpočtové zásady a ich uplatnenie v rozpočtovom práve. 

22. Finančné hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií. 

23. Právna úprava rozpočtov a finančného hospodárenia obcí a VÚC, charakteristika 

príjmov a výdavkov rozpočtu obce a VÚC. 

24. Právne postavenie a úlohy Národnej banky Slovenska na úseku meny a peňažného 

obehu. 

25. Právna úprava obchodovania s devízovými hodnotami a devízová licencia, devízový 

dohľad 

26. Dohľad nad finančným trhom. 

27. Predmet úpravy zákona č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a systém štátnej 

pokladnice 

28. Majetok štátu, správa majetku štátu a obsah správy majetku štátu podľa zákona NR SR 

č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu 

29. Hospodárenie s majetkom obce podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

30. Hospodárenie s majetkom vyššieho územného celku podľa zákona č. 446/2001 Z. z. o 

správe majetku vyšších územných celkov. 

 
V Trnave, 27. 9. 2018 


