
Finanční úřadFinanční úřad
• organizační složka státu = organizační složka státu = finanční orgán určený finanční orgán určený 

především pro správu daní,především pro správu daní,  řízený finančním 
ředitelstvím

• Činnosti finančního úřadu:Činnosti finančního úřadu:
– vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto 

příjmypříjmy
– provádějí řízení o přestupcích v oblasti své provádějí řízení o přestupcích v oblasti své 

působnostipůsobnosti
– vybírají poplatky, odvody, úhrady, pokuty a penálevybírají poplatky, odvody, úhrady, pokuty a penále
– spravují dotacespravují dotace

  



Finanční úřadFinanční úřad
• Činnosti finančního úřadu:Činnosti finančního úřadu:

– ukládají pokutyukládají pokuty

– rozhodují o výši pohledávky na daních a jimi rozhodují o výši pohledávky na daních a jimi 

spravovaných příjmechspravovaných příjmech

– poskytují mezinárodní pomoc při správě daní a poskytují mezinárodní pomoc při správě daní a 

provádějí vymáhání peněžitých pohledávekprovádějí vymáhání peněžitých pohledávek

  



Daňové přiznáníDaňové přiznání
• akt, ve kterém fyzická nebo právnická osoba, akt, ve kterém fyzická nebo právnická osoba, přiznává přiznává 

příjmy podléhající dani vyměřené státempříjmy podléhající dani vyměřené státem a kde  a kde vyčíslí vyčíslí 
daň, kterou by měla státu odvéstdaň, kterou by měla státu odvést

• Daňové přiznání Daňové přiznání podává každý, jehož roční příjmypodává každý, jehož roční příjmy, , 
které jsou předmětem daně z příjmů FO, které jsou předmětem daně z příjmů FO, přesáhly 15 přesáhly 15 
000 Kč,000 Kč, pokud nejde o příjmy:  pokud nejde o příjmy: 
– od daně osvobozené nebo příjmy vybírané srážkou  od daně osvobozené nebo příjmy vybírané srážkou  

• Pokud má FO Pokud má FO nedoplatek daněnedoplatek daně, , odvedeodvede následně následně ho  
státustátu  prostřednictvímprostřednictvím finančního úřadu  finančního úřadu 

• Pokud má FO Pokud má FO přeplatek na danipřeplatek na dani,, je mu vrácen je mu vrácen  nebo nebo 
započten do dalšího období započten do dalšího období 



Daňové přiznáníDaňové přiznání
• V České republice je možné podat následující následující 

daňová přiznání:daňová přiznání:
• pro daně z příjmů:pro daně z příjmů:
– přiznání k dani z příjmů fyzických osobpřiznání k dani z příjmů fyzických osob
– přiznání k dani z příjmů právnických osobpřiznání k dani z příjmů právnických osob

• pro nepřímé daně:pro nepřímé daně:
– přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty)přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty)

  



Daňové přiznáníDaňové přiznání
• V České republice je možné podat následující následující 

daňová přiznání:daňová přiznání:
• pro majetkové daně:pro majetkové daně:
– přiznání k dani z nemovitých věcípřiznání k dani z nemovitých věcí
– přiznání k dani z nabytí nemovitých věcípřiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
– přiznání k dani silničnípřiznání k dani silniční

• Daňové přiznání je možno podat v papírové v papírové 
podoběpodobě nebo elektronickyelektronicky

  



Daňové přiznáníDaňové přiznání
• Daň z příjmů fyzických osob lze zaplatit: Daň z příjmů fyzických osob lze zaplatit: 
– bezhotovostním převodem bezhotovostním převodem 
– v hotovosti,v hotovosti, např.: 
• poštovním poukazem 
• úřední osobě pověřené přijímat tyto platby
• šekem, aj.

– přeplatkem na jiné dani přeplatkem na jiné dani 

  



Daňové přiznáníDaňové přiznání
• Daňové přiznání se vztahujepřiznání se vztahuje vždy k určitému časovému k určitému časovému 

obdobíobdobí, nejčastěji ke kalendářnímu roku /= zdaň. období/ 
• Přiznání k dani se podává: Přiznání k dani se podává: 
– nejpozději do 3 měsícůdo 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího 

období
– účetní závěrka (auditor) + daňový poradce = do 6 daňový poradce = do 6 

měsícůměsíců
• Typy daňového přiznání Typy daňového přiznání 
– ŘádnéŘádné  
– Dodatečné  Dodatečné  
– Mimořádné  Mimořádné  



Daňové přiznáníDaňové přiznání
• Den platby daně Den platby daně 

– BezhotovostněBezhotovostně  – den, kdy byla daň připsána – den, kdy byla daň připsána 

na účet správce daně /FÚ/na účet správce daně /FÚ/    

– Hotovostní platbaHotovostní platba  – den, kdy úřední osoba – den, kdy úřední osoba 

platbu přijala platbu přijala 
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