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-

zásada volného hodnocení důkazů – každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné
souvislosti
zásada legitimního očekávání – rovný přístup u podobných případů
zásada materiální pravdy – přednost obsahu před formou
zásada neveřejnosti – zachování mlčenlivosti
zásada vyhledávací a oficiality – správce nečeká na podání daňového přiznání, ale vyzve
k podání
zásada shromažďování údajů – v rozsahu jen nezbytným pro správu daní

Správce daně a osoby zúčastněné na správě §10 - §31
Správce daně – správní orgán – vykonává svou pravomoc prostřednictvím úředních osob

Finanční úřad pro:
- Hlavní město Prahu
- Středočeský kraj
- Jihočeský kraj
- Plzeňský kraj
- Karlovarský kraj
- Ústecký kraj
- Liberecký kraj

-

Královehradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočinu
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
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Daňové přiznání k DPH se podává nejpozději do 25 dnů po uplynutí zdaňovacího období (měsíc nebo
čtvrtletí).

Opravným daňovým tvrzením je tvrzení podané po podání řádného daňového tvrzení a před
uplynutím lhůty k podání. Potom k řádnému daňovému tvrzení se vůbec nepřihlíží.
Dodatečné daňové tvrzení je tvrzení podané po podání řádného daňového tvrzení, ale po uplynutí
lhůty pro podání. Zjistí-li daňový subjekt, že daň má být vyšší než poslední známá daň, je povinen podat
dodatečné daňové tvrzení do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil a ve stejné
lhůtě rozdílnou částku uhradit. V případě, že daň má být nižší než poslední známá daň, je oprávněn
podat dodatečné daňové tvrzení.

Lhůta pro stanovení daně §148
Daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky. Lhůta počne běžet dnem,
v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení (např. 1.4.).
Lhůta se prodlužuje o 1 rok pokud v posledních 12 měsících před uplynutím stanovené lhůty 3 let dojde
k podání dodatečného daňového tvrzení.

Způsoby podání daňových tvrzení
Přihlášky a daňová tvrzení lze podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém
výstupu shodným s tímto tiskopisem. Všechny tiskopisy najdete na stránkách Finanční správy
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Má-li daňový subjekt zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní
závěrku ověřenou auditorem, je povinen učinit podání pouze ve formátu xml a odeslanou:
- v aplikaci EPO a podepsanou uznávaným elektronickým podpisem
- prostřednictvím datové schránky
9

Základy daní

TaxReal s.r.o. – VV Kurzy

Poplatníci daně §4
Poplatníkem daně je:
a. Provozovatel - osoba zapsána jako provozovatel vozidla v technickém průkazu vozidla (pozor ne
vlastník vozidla, ale provozovatel). Např. u finančního leasingu je vlastníkem vozidla leasingová
společnost, ale provozovatelem je potenciální budoucí vlastník,
b. Uživatel – u vozidla, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která:
- zemřela,
- zanikla nebo byla zrušena,
- je odhlášena z registru vozidel (např. v minulosti u polopřevodu).
c. Zaměstnavatel - pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního
automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli
vozidla,
d. osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní
zásoba,
e. organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.
Je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.

Základ daně §5
Základem daně je u:
a. osobních automobilů - zdvihový objem motoru v cm3,
b. návěsů - součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav,
c. ostatních vozidel - největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav.
Údaje o objemu motoru, počtu náprav a povolené hmotnosti jsou uvedené ve velkém technickém
průkazu vozidla.

Sazby daně §6
Roční sazba daně u:
-

-

osobních automobilů
Zdvihový objem motoru
do 800 cm3
nad 800 cm3
do 1250 cm3
nad 1250 cm3
do 1500 cm3
nad 1500 cm3
do 2000 cm3
nad 2000 cm3
do 3000 cm3
nad 3000 cm3
návěsu a ostatních vozidel
Počet náprav
1 náprava

Hmotnost
do 1 tuny
nad 1 t do 2 t
nad 2 t do 3,5 t
nad 3,5 t do 5 t
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Sazba
1 200 Kč
1 800 Kč
2 400 Kč
3 000 Kč
3 600 Kč
4 200 Kč

Sazba
1 800 Kč
2 700 Kč
3 900 Kč
5 400 Kč

