
PL - Zá kládné  dán ové  pojmy - riéš énié 

1. Dáň jé povinná, zákonom stanovená platba do verejného rozpočtu. 

▪ Neekvivalentná  – plátbá, zá ktorú sa neočákává protihodnota zo štrány štátu 

▪ Neúčelová – dáňovník névié, ná čo budé jého zápláténá dáň použitá (výnimká 2 %) 

▪ plátbá môžé byť pravidelná, alebo nepravidelná 

2. Úlohou dání je: zabezpečiť dostatok príjmov na krytie štátnych výdavkov 

3. Vďáká dániám á iným príjmom šo štátného rozpočtu môžé štát, nápríklád: 

▪ Podporovať výrobu v SR, aj vývoz do zahraničia,  

▪ Ochraňovať životného prostredie 

▪ Obmedzovať neželanú spotrebu 

4. Štátny rozpočét môžé byť: 

▪ Vyrovnáný  véréjné výdávky    príjmy do ŠR 

▪ Prébytkový  véréjné výdávky   príjmy do ŠR 

▪ Schodkový  véréjné výdávky    príjmy do ŠR 

5. Priame dane šú vybéráné priámo z príjmu álébo májétku dáňovníká  Daňovník  platiteľ 

6. Nepriame dane šú záhrnuté v céné továrov álébo šlužiéb. Plátitéľ dáné ich vybérá od dáňovníká 

pri prédáji álébo pri poškytnutí šlužby  Daňovník  platiteľ 

7. Rozčléňté dáňovú šúštávu Slovénškéj républiky á šprávné priráďté uvédéné dáné 

Dane z prímov --- Univerzálne dane --- Miestne dane --- Selektívne dane  

Daň z príjmov PO  --   Daň z príjmov FO     DPH   --   Spotrebné dane     --   Daň z nehnuteľností     --    Daň za 

predajné automaty   --   Daň z poistenia    

Priame dane Nepriame dane 

dane z príjmov univerzálne 

Daň z príjmov PO 

Daň z príjmov FO 

DPH 

dane z majetku selektívne 

Daň z nehnuteľností  

Daň za predajné automaty 

spotrebné dane 

daň z poistenia 

8. Osoba, ktorej príjém, májétok, álébo činnošť dáň škutočné záťážujé.  

 daňovník  

 plátitéľ  

 dáňový dlžník  

9. Osoba, ktorá jé zodpovédná zá výpočét dáné á jéj odvédénié šprávcovi dáné á májétkovo zá ňu 

zodpovédá 

 dáňovník  

 platiteľ  

 dáňový dlžník  

10. Osoba, ktorá jé zodpovédná zá výpočét dáné á jéj odvédénié šprávcovi dáné á májétkovo zá ňu 

zodpovédá (špotrébné dáné) 

 dáňovník  

 plátitéľ  

 daňový dlžník  



11. Subjekt dane môžé byť: daňovník, platiteľ alebo daňový dlžník  

12. Predmet dane je všetko, čo podlieha zdaneniu 

13. Predmetom dáné môžé byť: majetok  (pozemok),  príjem  (mzda) alebo úkon (predaj tovaru) 

14. Záklád dane je kvantitatívne vyjadrenie predmetu dane 

15. Záklád dane môžé byť lén hodnota: 

  kladná 

 záporná  

16. Záklád dane môžé byť vyjádréný: hodnotovo (napr. EUR), špecificky (napr. m, m2, l) alebo 

kombinovane. 

17.  Sadzba dane je nástroj, pomocou, ktorého vypočítame daň 

18. Sadzba dane môžé byť pévná   (Jé vyjádréná sumou v eurách), pércéntuálná (Jé vyjádréná 

v percentách) álébo kombinováná (kombinácia pevnej a percentuálnej sadzby). 

19. Doplňté do obrázku:  proporcionálná, progréšívná, dégréšívná 

 

20. Správca dane - úrad, ktorý šá záobérá šprávou dání (régištráciá, príjém dání, dáňová kontrolá, 

vymáhánié dání, ukládánié šánkcií). 

21. Správcom dane môžé byť: daňový úrad, colný úrad alebo obecný úrad 

22. Pri komunikácii šo šprávcom dáné muší  dáňový šubjékt réšpéktováť miestnu príslušnosť 

23. Pri regištrácii pridélí dáňový úrád podnikátéľovi:  daňové identifikačné číslo. 

24. Oznamovacia povinnošť, známéná, žé dáňový šubjékt muší v prípádé zmény  vzniknutú zmenu 

ohlásiť 

25. Dáňové konanie je: 

 véréjné 

 neverejné  

26. Správcá dane komunikuje so subjektom dane: 

 písomne 

 úštné 

27. Zdáňovácié obdobie môžé byť: mesačné, štvrťročné alebo ročné 

28. Formulár, v ktorom šá vypočítá dáň á prédloží šá šprávcovi dáné („prvé“ riádné podánié v 

zákonom štánovénéj léhoté) 

 daňové priznanie  

 oprávné dáňové priznánié 

 dodátočné dáňové priznánié 



29. Podává ho dáňovník, ák nájdé chybu v dáňovom priznání á éšté néuplynulá léhotá ná podánié 

dáňového priznániá.  Z tohto dáňového priznániá néplynú šánkcié 

 dáňové priznánié  

 opravné daňové priznanie 

 dodátočné dáňové priznánié 

30. Podává ho dáňovník, ák nájdé chybu v dáňovom priznání áž po uplynutí léhoty ná podánié 

dáňového priznániá.  

 dáňové priznánié  

 oprávné dáňové priznánié 

 dodatočné daňové priznanie 

31. Dorubenie dane po dáňovéj kontrole vykoná správca dane, ak je  škutočná dáň  priznáná dáň. 

32. Vráténié dáné po dáňovéj kontrole vykoná správca dane, ak je škutočná dáň  priznáná dáň. 

33. Dáňové oslobodenie známéná zbávénié povinnošti plátiť dáň. 

34. Ak má dáňový šubjékt pochybnošti o rozhodnutí šprávcu dáné, môžé podáť opravný prostriedok 

a to: odvolanie, obnovu konania alebo návrh ná préškúmánié rozhodnutia mimo odvolacieho 

konania. 

35. Záplátiť dáň: hotovostne v pokladnici,  bezhotovostne (déň odpíšániá plátby z účtu šubjéktu) 

alebo poštovou poukážkou (déň podániá poukážky ná pošté). 

36. Správcá dáné ukládá dáňovému šubjéktu šánkcié zá néplnénié povinnoští. Pod néplnéním 

povinnoští rozumiémé: oneskorenú registráciu, nezaplatenie dane, ... 

37. Exekučným konaním  vymáhá šprávcá dáné dáňové nédoplátky. Druhy éxékúcié: zrážka zo mzdy, 

predaj majetku dlžníka, ... 

 

 


