Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014
Oblast – Daně
Kdo je poplatníkem daně z příjmu fyzických osob
 osoba, která má příjmy plynoucí výhradně ze zdrojů na území ČR
 pouze fyzické osoby, které mají trvalé bydliště na území ČR
 výhradně fyzické osoby, které mají nemovitost na území ČR
 fyzické osoby, které mají uzavřeny pracovní poměr ve společnosti se sídlem v ČR
 žádná odpověď není správná
Co rozumíme osobou, která se obvykle zdržuje na území ČR
 poplatník, který pobývá na území ČR alespoň 183 dnů v kalendářním roce souvisle
 poplatník, který pobývá na území ČR alespoň 183 dnů v kalendářním roce
v několika obdobích během jednoho kalendářního roku
 poplatník, který má na území ČR nemovitost
 poplatník, který je jednatelem společnosti s.r.o. se sídlem v ČR
 žádná odpověď není správná
Co není předmětem daně z příjmu
 příjmy ze závislé činnosti
 příjmy z pronájmu
 příjmy z prodeje cenný papírů, které poplatník vlastnil 1 měsíc
 příjmy z kapitálového majetku
 žádná odpověď není správná
Co není předmětem daně z příjmu
 veškeré úvěry a půjčky
 příjmy z rozšíření společného jmění manželů
 příjmy získané převodem majetku mezi osobami blízkými při předčasném ukončení
činnosti zemědělského podnikatele
 příjmy z vypořádání mezi podílovými vlastníky rozdělením majetku podle jejich
podílů
 žádná odpověď není správná
Od daně jsou osvobozeny
 příjmy z prodeje nemovitosti, jen v případě, že přesáhne doba mezi nabytím a
prodejem dobu 5-ti let
 příjmy z prodeje nemovitosti, přesáhne-li doba, po níž měl daňový poplatník trvalé
bydliště v nemovitosti dobu 6 měsíců před prodejem
 příjmy z prodeje nemovitosti, přesáhne-li doba, po níž měl daňový poplatník trvalé
bydliště v nemovitosti dobu 12 měsíců před prodejem
 příjmy z prodeje nemovitosti, přesáhne-li doba, po níž měl otec daňového poplatníka
trvalé bydliště v nemovitosti dobu 24 měsíců před prodejem
 žádná odpověď není správná

Od daně jsou osvobozeny
 příjem přijatý v rámci vyživovací povinnosti podle zákona o rodině
 příjem získaný ve formě dávek z úrazového pojištění podle zvláštních právních
předpisů
 příjmy z převodu členských práv z převodu družstva, která nebyla pořízena
z obchodního majetku, přesahuje-li doba převodu doba mezi nabytím a převodem
dobu 5 let
 příjmy z prodeje rodinného domu, nezahrnutého v obchodním majetku, kde měl
prodávající bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem
 žádná odpověď není správná
Od daně jsou osvobozeny
 příjmy plynoucí ve formě daru přijatého v souvislosti s podnikáním jako reklamního
předmětu opatřeného obchodním jménem, jehož hodnota nepřesahuje 5.000,- Kč
 dávky sociální péče
 odměna pěstouna
 příjmy z prodeje rodinného domu, nezahrnutého v obchodním majetku, kde měl
prodávající bydliště nejméně po dobu kratší 2 let bezprostředně před prodejem a
příjem z prodeje použil na uspokojení bytové potřeby
 žádná odpověď není správná
Za příjmy ze závislé činnosti se nepovažují a předmětem daně nejsou
 veškeré náhrady cestovních výdajů
 hodnota osobních ochranných prostředků
 přijaté zálohy vyplacené zaměstnavatelem na služební cestu
 náhrady za opotřebení vlastního nářadí podle zákoníku práce
 žádná odpověď není správná
Od daně z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků jsou osvobozeny
 nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců
související s předmětem činnosti zaměstnavatele
 zvýhodnění poskytované zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu osob
rodinným příslušníkům zaměstnance ve formě bezplatných jízdenek
 náhrady za ztrátu na služebním příjmu poskytnuté příslušníkům bezpečnostních
sborů podle právních předpisů účinných do 31. prosince 2005
 příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný
zaměstnavatelem na účet zaměstnance u penzijního fondu ve výši 20.000,- Kč
 žádná odpověď není správná
Příjmy z podnikání jsou
 příjmy ze živnosti
 příjmy přijaté insolvenčním správcem ze zpeněžení majetku
 příjmy advokátů
 příjmy soukromých zemědělců ze zemědělské výroby
 žádná odpověď není správná

Příjmy z jiné samostatně výdělečné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6 jsou
 příjmy z prodeje starožitného nábytku, který vlastnila fyzická osoba nepodnikatel po
dobu delší než 10 měsíců
 příjmy insolvenčního správce plynoucí z jeho činnost
 příjmy znalce
 příjmy z užití nebo poskytnutí práv z duševního vlastnictví
 žádná odpověď není správná
Příjmy autorů za příspěvky do novin a odborných časopisů plynoucí ze zdrojů na území
České republiky jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně za
předpokladu, že
 jejich výše od téhož plátce nepřesáhne 10.000,- Kč měsíčně
 jejich výše od téhož plátce nepřesáhne 7.000,- Kč ročně
 jejich výše od všech plátců nepřesáhne 7.000,- Kč ročně
 jejich výše od všech plátců nepřesáhne 7.000,- Kč měsíčně
 žádná odpověď není správná
Registrační povinnost má poplatník příjmů fyzických osob, který má na území ČR bydliště
nebo se zde zdržuje do 15 dnů ode dne, ve kterém
 začal pronajímat nemovitost
 koupil nemovitost
 zaregistroval se k dani z nemovitosti
 byl zapsán do seznamu insolvenčních správců
 žádná odpověď není správná
Registrační povinnost má poplatník příjmů fyzických osob, který má na území ČR bydliště
nebo se zde zdržuje do 30 dnů ode dne, ve kterém
 započal podnikatelskou činnost
 přijal příjem z podnikání
 přijal příjem z pronájmu
 přijal příjem za prodej auta, které vlastnil více než 1 rok
 žádná odpověď není správná
Pro zjištění základu daně se vychází
 z výsledku hospodaření vždy
 z rozdílu mezi příjmy a výdaji u poplatníků, kteří nevedou účetnictví
 z rozdílu mezi příjmy a výdaji u poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci
 z výsledku hospodaření upraveného o převod podílů na výsledku hospodaření
společníků veřejné obchodní společnosti
 žádná odpověď není správná
Výsledek hospodaření se pro výpočet základu daně zvyšuje o
 částky neoprávněně zkracující příjmy
 částky výdajů, které nejsou nutné pro udržení a zajištění příjmů
 částky výdajů, které nelze podle zákona zahrnout do výdajů
 přijaté úhrady úroku z prodlení u věřitele, který vede účetnictví, pokud byly
položkou snižující výsledek hospodaření v předchozím zdaňovacím období
 žádná odpověď není správná

Hmotným majetkem se pro daňové účely rozumí
 samostatné movité věci, jejichž vstupní cena je vyšší než 20.000,- Kč a mají
provozně-technické funkce delší než 4 roky
 samostatné movité věci, jejichž vstupní cena je vyšší než 30.000,- Kč a mají
provozně-technické funkce delší než 3 roky
 samostatné movité věci, jejichž vstupní cena je vyšší než 40.000,- Kč a mají
provozně-technické funkce delší než 4 roky
 samostatné movité věci, jejichž vstupní cena je vyšší než 50.000,- Kč a mají
provozně-technické funkce delší než 5 let
 žádná odpověď není správná
Hmotným majetkem se pro daňové účely rozumí
 samostatné movité věci, jejichž vstupní cena je vyšší než 40.000,-Kč
 samostatné movité věci, jejichž vstupní cena je vyšší než 40.000,-Kč a mají
provozně-technické funkce delší než 1 rok
 ovocné stromy vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 1ha s dobou plodnosti
delší než 3 roky
 provozní důlní dílo
 žádná odpověď není správná
Hmotný majetek vyloučený z odpisování je
 inventarizační přebytek, pokud nebyl při zjištění zaúčtován ve prospěch výnosu
 umělecké dílo, které je součástí stavby
 předměty muzejní a galerijní hodnoty
 hmotný movitý majetek nabytý věřitelem v důsledku zajištění dluhu převodem
práva, a to po dobu zajištění tohoto dluhu za předpokladu, že jej po tuto dobu bude
odpisovat původní odpisovatel, uzavře-li s věřitelem smlouvu o výpůjčce,
 žádná odpověď není správná
Položkami odčitatelnými od základu daně jsou
 daňová ztráta, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období, a to
nejdéle v 5-ti zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které
se daňová ztráta vyměřuje
 daňová ztráta, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období, a to
nejdéle v 5-ti zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, ve
kterém bylo prvně dosaženo zisku
 daňová ztráta, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období, a to
nejdéle v 6-ti zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které
se daňová ztráta vyměřuje
 daňová ztráta, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období, a to
nejdéle v 5-ti zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které
se daňová ztráta vyměřuje, pouze v případě, že nebylo zahájeno insolvenční řízení
 žádná odpověď není správná
Osvobozeny od daně z příjmu jsou příjmy
 příjmy plynoucí z odpisu závazků při reorganizaci, která je provedena podle
insolvenčního zákona






příjmy plynoucí z odpisu závazků při oddlužení, která je provedena podle
insolvenčního zákona
příjmy z úroku z přeplatků zaviněných správcem daně
příjmy z úroku z přeplatků zaviněných orgánem sociálního zabezpečení
žádná odpověď není správná

Osvobozeny od daně z příjmu jsou příjmy
 členské příspěvky do Asociace insolvenčních správců
 příjmy plynoucí dlužníkovi pouze ve zdaňovacím období, ve kterém bylo
rozhodnuto o povolení reorganizace insolvenčním soudem
 příjmy plynoucí dlužníkovi ve zdaňovacím období, ve kterém byl předložen
reorganizační plán
 příjmy plynoucí dlužníkovi ve zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o
povolení reorganizace podle insolvenčního zákona a ve zdaňovacím období
následujícím bezprostředně po tom zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto
o povolení reorganizace, pokud v něm nedošlo ke skončení reorganizace
 žádná odpověď není správná
Zálohy na daň z příjmu
 se platí v průběhu zálohového období, pokud má daňový poplatník nemovitost
 neplatí poplatníci, jejichž poslední známá povinnost byla nižší než 50.000,- Kč
 neplatí poplatníci, proti nimž bylo zahájeno insolvenční řízení
 platí všichni poplatníci čtvrtletně
 žádná odpověď není správná
Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je
 veškeré převody vlastnického práva k nemovitým věcem
 úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci
 pouze bezúplatný převod a přechod vlastnického práva k nemovité věci
 převod nebo přechod vlastnického práva k nemovité věci
 žádná odpověď není správná
Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je
 vždy převodce vlastnického práva
 vždy nabyvatel vlastnického práva
 převodce i nabyvatel, povinnost platit daň společně a nerozdílně
 převodce, nabyvatel je ručitelem
 žádná odpověď není správná
Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku je
 nabyvatel vlastnického práva
 insolvenční správce
 převodce vlastnického práva
 nabyvatel vlastnického práva a ručitelem je převodce vlastnického práva
 žádná odpověď není správná
Základem daně z nabytí nemovitých věcí je
 nabývací hodnota






nabývací hodnota snížena o odměnu za znalecký posudek
nabývací hodnota snížena o uznatelný výdaj
nabývací hodnota podle velikosti svého podílu
žádná odpověď není správná

Sjednanou cenou se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí rozumí
 cena zjištěná podle zákona upravujícího oceňování majetku
 úplata za nabytí vlastnického práva k nemovité věci
 zjištěná cena dle znaleckého posudku
 vyvolávací cena
 žádná odpověď není správná
Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí
 4%
 3%
 4 % z ceny zjištěné podle znaleckého posudku
 4 % ze směrné hodnoty
 žádná odpověď není správná
Výnos daně z nabytí nemovitých věcí je příjmem
 místně příslušného správce daně
 ministerstva financí
 místně příslušného katastrálního úřadu
 státního rozpočtu
 žádná odpověď není správná
Místně příslušným ke správě daně z nabytí nemovitých věcí je správce daně, v jehož
působnosti se nachází
 nemovitá věc, u níž by mělo dojít k nabytí vlastnického práva
 pozemek nezatížený právem stavby
 nemovitá věc, u níž dochází k nabytí vlastnického práva, nebo pozemek zatížený
právem stavby
 nemovitá věc, u níž dochází k nabytí vlastnického práva, nebo pozemek nezatížený
právem stavby
 žádná odpověď není správná
Od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva k
 jednotce, která zahrnuje nebytový prostor jiný než garáž
 pozemku nebo právu stavby, jehož součástí není nová stavba rodinného domu
 pozemku nebo právu stavby, jehož součástí je nová stavba rodinného domu
 stavbě rodinného domu
 žádná odpověď není správná
Do kdy je povinen poplatník podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani z nabytí
nemovitých věcí
 nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním
měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad (vlastnického práva
k nemovité věci, práva stavby nebo správy svěřeneckého fondu)






nejpozději do posledního dne třetího měsíce, v němž byl v katastru nemovitostí
proveden vklad (vlastnického práva k nemovité věci, práva stavby nebo správy
svěřeneckého fondu)
nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním
měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad (vlastnického práva
k nemovité věci, práva stavby nebo správy svěřeneckého fondu)
nejpozději do konce měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v
katastru nemovitostí proveden vklad (vlastnického práva k nemovité věci, práva
stavby nebo správy svěřeneckého fondu)
žádná odpověď není správná

Sazba daně darovací u bezúplatně nabytých povolenek činí
 10%
 15%
 32%
 35%
 žádná odpověď není správná
Mezi ekologické daně patří
 Daň ze zemního plynu
 Daň z pevných paliv
 Daň z elektřiny
 Daň z minerálních olejů
 Žádná odpověď není správná
Správu ekologických daní zabezpečuje
 Místně příslušný finanční úřad
 Místně příslušné územní pracoviště finančního úřadu
 Specializovaný finanční úřad
 Celní orgány
 žádná odpověď není správná
Spotřebními daněmi jsou
 Daň z minerálních olejů
 Daň z lihu
 Daň z elektřiny
 Daň z přidané hodnoty
 žádná odpověď není správná
Spotřebními daněmi jsou
 Daň z tabákových výrobků
 Daň z přidané hodnoty
 Daň z lihu
 Daň z pevných paliv
 žádná odpověď není správná
Zdaňovacím obdobím plátce ekologické daně je
 Kalendářní rok






Kalendářní měsíc
Kalendářní čtvrtletí
12 po sobě jdoucích měsíců
žádná odpověď není správná

Správu spotřebních daní vykonává
 Místně příslušný finanční úřad
 Místně příslušné územní pracoviště finančního úřadu
 Celní orgány
 Finanční ředitelství
 žádná odpověď není správná
Zdaňovacím obdobím plátce spotřební daně je
 Kalendářní rok
 Kalendářní měsíc
 Kalendářní čtvrtletí
 12 po sobě jdoucích měsíců
 žádná odpověď není správná
Spotřebními daněmi nejsou
 Daň z přidané hodnoty
 Daň z tabákových výrobků
 Daň z elektřiny
 Daň z piva
 žádná odpověď není správná
Ke kontrole značení tabákových výrobků skladovaných nebo prodávaných jsou oprávněny
tyto orgány
 Česká obchodní inspekce
 Obecní živnostenské úřady
 Finanční úřady
 Celní úřady a celní ředitelství
 Celní úřady
Správu ekologických daní vykonává
 Finanční správa
 Celní orgán
 Finanční ředitelství
 Živnostenské úřady
 žádná odpověď není správná
Termín podání přiznání k dani z nemovitostí je
 k poslednímu dni zdaňovacího období
 do 31. ledna zdaňovacího období
 do 31. května zdaňovacího období
 do 1. ledna zdaňovacího období
 žádná odpověď není správná

Zdaňovacím obdobím pro daň silniční je
 kalendářní měsíc
 kalendářní rok
 není stanoveno
 kalendářní čtvrtletí
 žádná odpověď není správná
Předmětem daně silniční jsou vozidla registrovaná a provozovaná v ČR
 jsou-li využívána k podnikání
 jedná-li se o nákladní automobily včetně tahačů s největší povolenou hmotností nad
3,5 tuny
 jedná-li se o zemědělské traktory a jejich přípojná vozidla
 užívaná k činnosti, ze které plynou příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů
 žádná odpověď není správná
Zdaňovacím obdobím pro daň z nemovitostí je
 kalendářní čtvrtletí
 kalendářní měsíc
 kalendářní rok
 není stanoveno
 žádná odpověď není správná
Předmětem daně z pozemků jsou
 pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí
 pozemky v rozsahu půdorysu stavby zastavěné stavbami, a to i v případě, že stavby
nejsou předmětem daně ze staveb
 lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení
 zemědělské pozemky
 žádná odpověď není správná
Předmětem daně ze staveb jsou
 rozestavěné stavby
 stavby zpevněných ploch a pozemků
 stavby, pro které byl vydán kolaudační souhlas, nebo stavby užívané před vydáním
kolaudačního souhlasu
 stavby sloužící veřejné dopravě
 žádná odpověď není správná
Poplatníkem daně ze staveb je
 vlastník stavby
 nájemce stavby
 podle dohody vlastníka a uživatele stavby
 vlastník bytu nebo samostatného nebytového prostoru
 žádná odpověď není správná
Insolvenční správce prodá v průběhu zdaňovacího období nemovitost
 tato skutečnost nemá vliv na výši daňové povinnosti zdaňovacího období
 tato skutečnost má vliv na výši daňové povinnosti zdaňovacího období





ke změnám rozhodných skutečností pro daňovou povinnost, které nastanou
v průběhu zdaňovacího období, se nepřihlíží
insolvenční správce podá přiznání na snížení daňové povinnosti za zdaňovacího
období, ve kterém prodal nemovitost
žádná odpověď není správná

Základem daně pro daň silniční je
 zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů s výjimkou osobních
automobilů na elektrický pohon
 největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel
 součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u
návěsu
 zdvihový objem motoru v cm3 u nákladních automobilů do 3,5 t
 žádná odpověď není správná
Předmětem daně z pozemků nejsou
 zemědělské pozemky
 lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení
 pozemky ve vlastnictví státu
 pozemky určené pro veřejnou dopravu
 žádná odpověď není správná
Konkurz na majetek dlužníka byl prohlášen dne 1. 6. 2013. Dlužník je plátcem DPH s
měsíčním zdaňovacím obdobím. Finanční úřad má na daňových nedoplatcích na DPH
přihlášeny pohledávky ve výši 200 mil. Kč. Dne 31. 7. 2013 doručil Finanční úřad
insolvenčnímu správci rozhodnutí o převedení přeplatku na DPH za červen 2013 ve výši 2
mil. Kč na nedoplatek na DPH za leden 2013
 Převod přeplatku je podle insolvenčního zákona vyloučen
 Převod přeplatku je podle daňového řádu vyloučen
 Převod přeplatku je podle zákona o DPH vyloučen
 Převod přeplatku je podle insolvenčního zákona možný
 Převod přeplatku je podle daňového řádu možný
Konkurz na majetek dlužníka byl prohlášen dne 1. 6. 2013. Dlužník je plátcem DPH s
měsíčním zdaňovacím obdobím. Finanční úřad má na daňových nedoplatcích na DPH
přihlášeny pohledávky ve výši 200 mil. Kč. Dne 31. 7. 2013 doručil Finanční úřad
insolvenčnímu správci rozhodnutí o převedení přeplatku na DPH za červen 2013 ve výši 2
mil. Kč na nedoplatek na DPH za leden 2013. Jakým prostředkem se budete bránit
 Podáte odvolání podle daňového řádu
 Podáte návrh na přezkoumání rozhodnutí podle daňového řádu
 Podáte návrh na obnovu řízení podle daňového řádu
 Podáte námitku podle daňového řádu
 Podáte správní žalobu podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění
pozdějších předpisů

Konkurz na majetek dlužníka byl prohlášen dne 1. 6. 2013. Statutární orgán dlužníka Vám
neposkytuje žádnou součinnost. Koho stíhá povinnost podat přiznání k dani z příjmů za
období od 1. 1. 2013 do 31. 5. 2013
 Dlužníka
 Insolvenční soud
 Insolvenčního správce
 Finanční úřad
 žádná odpověď není správná
Konkurz na majetek dlužníka byl prohlášen dne 1. 2. 2013 společně s rozhodnutím o úpadku.
Do kdy nejpozději můžete podat v zákonné lhůtě přiznání k dani z příjmů za zdaňovací
období 2012
 4. 3. 2013
 1. 4. 2013
 2. 4. 2013
 3. 6. 2013
 žádná odpověď není správná
Konkurz na majetek dlužníka byl prohlášen dne 1. 6. 2013. Finanční úřad zahájil daňovou
kontrolu daňových povinností 2010-2012 dne 5. 6. 2013. Finanční úřad dne 15. 9. 2013
doručil dodatečné platební výměry na základě provedené daňové kontroly. Dne 29. 9. 2013
podáte odvolání. Přezkumné jednání proběhne dne 1. 10. 2013. Kdo rozhodne o odvolání
 odvolání rozhodne prvostupňový finanční úřad
 odvolání rozhodne odvolací finanční ředitelství
 odvolání rozhodne generální finanční ředitelství
 odvolání rozhodne ministerstvo financí
 odvolání rozhodne insolvenční soud
Konkurz na majetek dlužníka byl prohlášen dne 1. 6. 2013. Finanční úřad zahájil daňovou
kontrolu daňových povinností 2010-2012 dne 5. 6. 2013. Finanční úřad dne 15. 9. 2013
doručil dodatečné platební výměry na základě provedené daňové kontroly. Dne 29. 9. 2013
podáte odvolání. Přezkumné jednání proběhne dne 1. 10. 2013. Jak by mělo být odvolání
správně vyřízeno
 Odvolací řízení zastaví prvostupňový finanční úřad
 Odvolací řízení zastaví odvolací finanční ředitelství
 Odvolací řízení zastaví generální finanční ředitelství
 Odvolací řízení bude přerušeno do konání přezkumného řízení
 Odvolací řízení ukončí odvolací finanční ředitelství zamítnutím odvolání nebo
zrušením či změnou napadeného rozhodnutí
Konkurz na majetek dlužníka byl prohlášen dne 1. 6. 2013. Dlužník je plátcem DPH s
měsíčním zdaňovacím obdobím. Finanční úřad má na daňových nedoplatcích na DPH
přihlášeny pohledávky ve výši 200 mil. Kč. Dne 31. 7. 2013 doručil Finanční úřad
insolvenčnímu správci sdělení úroku z prodlení vztahující se k přihlášeným pohledávkám. Jak
byste měl coby insolvenční správce správně postupovat
 úrok uhradíte
 pohledávku popřete a poučíte správce daně, že má podat incidenční žalobu
 podáte proti rozhodnutí odvolání




neuděláte nic
podáte stížnost podle daňového řádu

Insolvenční správce podal odvolání proti rozhodnutí o stanovení daně a rozhodnutí o odvolání
nebylo vydáno po uplynutí tří měsíců od jeho podání. Jak máte správně postupovat
 podáte podnět k odstranění nečinnosti
 navrhnete nadřízenému správci daně atrakci věci
 navrhnete jinému správci daně delegaci věci
 neuděláte nic
 podáte stížnost podle daňového řádu
Rozhodnutí vydané při správě daní lze přezkoumat na základě
 odvolání
 rozkladu
 mimořádného opravného prostředku, když je jím návrh na povolení obnovy řízení
 dozorčího prostředku, když je jím nařízení obnovy řízení
 dozorčího prostředku, když je jím nařízení přezkoumání rozhodnutí
Proti rozhodnutí, které vydal ústřední správní orgán nebo úřední osoba stojící v jeho čele, lze
podat
 stížnost
 námitku
 odvolání
 dovolání
 rozklad
Prvostupňový správce daně vydá rozhodnutí o stanovení daně, které obsahuje poučení o
možnosti podat odvolání, i když jej zákon nepřipouští. Insolvenční správce proti němu brojí
odvoláním. Jak bude odvolání vyřízeno
 prvostupňový správce daně odvolání projedná a rozhodne o něm
 prvostupňový správce daně řízení zastaví
 nadřízený správce daně odvolání projedná a rozhodne o něm
 nadřízený správce daně řízení zastaví
 odvolání bude projednáno jen v rozsahu vad, ke kterým přihlíží správce daně z moci
úřední
Insolvenční správce podá poslední den lhůty odvolání proti rozhodnutí správce daně do
datové schránky Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, územní pracoviště pro Prahu 1
namísto datové schránky Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, územní pracoviště pro
Prahu 2. Jak by měl správně Finanční úřad pro hlavní město Prahu, územní pracoviště pro
Prahu 1 postupovat
 odvolací řízení zastaví, protože odvolání bylo podáno nesprávnému správci daně
 odvolání postoupí Finančnímu úřadu hlavního města Prahy, územní pracoviště pro
Prahu 2
 odvolání bez dalšího předá k rozhodnutí nadřízenému správci daně
 odvolání posoudí, protože bylo řádně podáno
 vyzve odvolatele k odstranění vady

Insolvenční správce podá poslední den lhůty odvolání proti rozhodnutí správce daně do
datové schránky Finančního úřadu pro hlavní město Prahu namísto datové schránky
Finančního úřadu pro Středočeský kraj. Bylo odvolání podáno včas
 ano, ale jen v případě, že Finanční úřad pro Středočeský kraj předá odvolání
Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu do konce řádné lhůty pro podání odvolání
 ano
 ne
 ne, vyjma případu, že insolvenční správce téhož dne odvolání zašle poštou
 ne, vyjma případu, že insolvenční správce téhož dne odvolání zašle ještě
nadřízenému správci daně
Správce daně vyzve insolvenčního správce, aby se k němu dostavil k zahájení daňové
kontroly. Insolvenční správce si se sebou přivede účetní. Správce daně s účastí účetní
nesouhlasí. Může se účetní zúčastnit jednání
 ano, ale pouze v případě, když insolvenční správce účetní k jednání zmocní
 ano, bez dalších podmínek
 ano, ale insolvenční správce musí zprostit úřední osoby mlčenlivosti vůči účetní
 ne
 ne, jen když účetní prohlásí, že uchová v tajnosti zjištěné informace
Insolvenční správce ví, že nestihne podat odvolání proti rozhodnutí správce daně o stanovení
daně v zákonné lhůtě. Jak má postupovat, aby mohl odvolání podat
 podá správci daně žádost o prodloužení lhůty pro podání odvolání
 podá odvolání, ve kterém uvede, že důvody, v nichž jsou spatřovány nesprávnosti
nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí, doplní později
 podá odvolání, ve kterém musí být uveden alespoň jeden důvod, v němž spatřuje
nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí, ostatní doplní později
 podá správci daně žádost o vyslovení neúčinnosti doručení rozhodnutí, které má být
odvoláním napadeno
 musí podat kompletní odvolání
Konkurz na majetek dlužníka byl prohlášen dne 1. 6. 2013. Statutární orgán dlužníka Vám
neposkytuje žádnou součinnost. Jak máte správně postupovat při plnění povinnosti sestavit a
podat přiznání k dani z příjmů
 Nemáte povinnost podat přiznání k dani z příjmů, ani se správcem daně
komunikovat
 Nemáte povinnost podat přiznání k dani z příjmů, ale musíte to jen správci daně
oznámit
 Máte povinnost podat přiznání k dani z příjmů, ale uvedete jen Vám známé údaje
 Máte povinnost podat přiznání k dani z příjmů a vyplnit všechny údaje, které si
musíte opatřit sám
 Nemáte povinnost podat přiznání k dani z příjmů, musíte to správci daně oznámit a
poskytnout spolupráci při stanovení daně podle pomůcek

Insolvenční správce napadl žalobou rozhodnutí o zamítnutí odvolání u příslušného krajského
soudu a odvolací finanční ředitelství mu sdělilo, že přehodnotilo svůj dřívější názor a je
ochotno vydat nové rozhodnutí, které nahradí žalobou napadené rozhodnutí. Je to právně
možné
 ne, nelze vydat nové rozhodnutí
 ne, žalobou napadené rozhodnutí může zrušit jen generální finanční ředitelství
 ne, žalobou napadené rozhodnutí může zrušit jen ministerstvo financí
 ano, předseda senátu krajského soudu stanoví lhůtu, v níž je třeba nové rozhodnutí
vydat
 ano, ale jen se souhlasem Nejvyššího správního soudu
Insolvenční správce zjistí po nabytí právní moci rozhodnutí o stanovení daně, které bylo
vydáno na základě řádného přiznání k dani z přidané hodnoty, že daň byla nesprávně vyšší.
Jak a zda může insolvenční správce opravit svůj omyl
 Insolvenční správce může podat dodatečné přiznání na daň nižší a po jeho
dodatečném stanovení podat žádost o vrácení přeplatku
 Insolvenční správce může podat dodatečné přiznání na daň nižší, jen když vyšly
najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které nasvědčují tomu, že daň byla stanovena
v nesprávné výši
 Insolvenční správce nemůže podat dodatečné přiznání na daň nižší
 Insolvenční správce podá odvolání proti konkludentnímu rozhodnutí o stanovení
daně a v odvolání popíše svůj omyl
 Insolvenční správce nemůže svůj omyl nijak napravit
Insolvenční správce zjistil dne 30. 5. 2013, že dlužníkovi vznikl vratitelný přeplatek u správce
daně na dani z přidané hodnoty dne 30. 5. 2007. Může insolvenční správce podat žádost o
vrácení přeplatku a přeplatek by mu měl být vrácen
 žádost lze podat a přeplatek by měl být vrácen
 žádost lze podat, ale přeplatek nebude vrácen z důvodů jeho zániku
 žádost nelze podat
 žádost nelze podat, ale přeplatek musí správce daně vrátit z moci úřední
 žádost nelze podat, pokud její podání správce daně nepovolí
Insolvenční správce podal žádost o vrácení přeplatku, kterou správce daně vyřídil a zaslal
finanční prostředky na účet insolvenčního správce až za dva měsíce po podání žádosti. Jak je
pochybení správce daně postiženo
 vznikl nárok na úrok z neoprávněného jednání správce daně
 vznikl nárok na úrok z vratitelného přeplatku
 vznikl nárok na úrok z prodlení
 vznikl nárok na náhradu škody způsobenou nesprávným úředním postupem
 není nijak postižitelné
Je povolena reorganizace dlužníka. Správce daně doručí insolvenčnímu správci rozhodnutí o
stanovení daně dlužníka na základě provedené daňové kontroly. Jak by měl insolvenční
správce reagovat
 podá odvolání, má-li k tomu důvody
 podá rozklad, má-li k tomu důvody
 podá návrh na vyslovení neúčinnosti doručení




podá podnět k vyslovení nicotnost rozhodnutí
nemusí reagovat nijak

Správce daně doručil insolvenčnímu správci rozhodnutí o stanovení daně vydané na základě
provedené daňové kontroly, které neobsahuje žádné odůvodnění. Jak má insolvenční správce
postupovat, aby jej zjistil a měl tak z čeho posoudit správnost rozhodnutí správce daně
 musí správci daně podat žádost o sdělení rozdílů
 musí se dostavit ke správci daně a nahlédnout do spisu
 odůvodnění nahrazuje zpráva o daňové kontrole
 rozhodnutí o stanovení daně je nicotné a insolvenční správce by měl podat podnět na
prohlášení nicotnosti
 je třeba vyčkat doručení samostatného odůvodnění, které může správce daně zaslat
až do dvou měsíců po doručení rozhodnutí o stanovení daně
Jaké úkony správce daně nebo daňového subjektu ovlivňují běh lhůty pro stanovení daně
podle daňového řádu
 podání dodatečného daňového tvrzení
 oznámení jakékoliv výzvy k podání dodatečného daňového tvrzení
 oznámení rozhodnutí o stanovení daně
 zahájení řízení o jakémkoliv mimořádném opravném prostředku
 oznámení rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně
Po zahájení insolvenčního řízení lze zahájit jakékoliv daňové řízení
 ano, s výjimkou řízení o rozkladu
 ano, s výjimkou řízení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou
daň
 ano, s výjimkou daňové exekuce
 ano, s výjimkou provedení daňové exekuce, pokud insolvenční zákon nestanoví
jinak
 ne, nelze
Výtěžek ze zpeněžení majetkové podstaty nepostačuje k úhradě pohledávek za majetkovou
podstatou a pohledávek jim na roveň postavených. Správce daně si však započetl na své
pohledávky za majetkovou podstatou vše, takže byl uspokojen zcela. Jakým způsobem získá
insolvenční správce od správce daně, oč se obohatil na úrok ostatních poměrně uspokojených
věřitelů
 obohacení nelze nijak získat
 podá žalobu na vydání bezdůvodného obohacení
 podá žádost o vrácení přeplatku na dani
 podá žalobu podle soudního řádu správního
 nařídí správci daně bezdůvodné obohacení vydat
Jaké lhůty pro vydání rozhodnutí o stanovení daně stanoví daňové řád správci daně
 1 rok
 2 roky
 3 roky
 5 let
 žádná odpověď není správná

Ve kterých případech se může daňový subjekt domáhat ochrany před nečinností
 pokud marně uplynula zákonem stanovená lhůta, v níž měl správce daně provést
úkon
 správce daně neprovedl úkon ve lhůtě, která je pro provedení takového úkonu při
správě daní obvyklá
 správce daně nevydal rozhodnutí bezodkladně poté, co došlo k shromáždění
podkladů potřebných pro rozhodnutí
 správce daně nevydal rozhodnutí, ačkoli uplynuly 2 měsíce ode dne, kdy byl učiněn
vůči osobě, která podala podnět
 kdykoliv
Předmětem daně je
 přechod nemovitosti za úplatu osobou povinnou k dani s místem plnění v tuzemsku
 plnění, které není osvobozeno od daně
 pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou
nepovinnou k dani
 dovoz zboží s místem plnění mimo tuzemsko
 pořízení zboží z jiného členského státu, pokud je pořízení zboží uskutečněno
právnickou osobou nepovinnou k dani
Provozovnou se rozumí organizační složka osoby povinné k dani, která může uskutečňovat
dodání zboží, převod nemovitostí nebo poskytnutí služby
 pouze v rámci uskutečňování ekonomické činnosti
 neboť je prokazatelně stálá a má dostatečné zdroje
 neboť má dostatečné personální a technické zdroje
 neboť je dostatečně stálá a má vhodné personální a technické zdroje
 a prokáže stálost této provozovny včetně dostačujících personálních zdrojů
Do obratu se nezahrnuje
 dotace k ceně
 souhrn úplat bez daně, které osobě povinné k dani náleží za dodání zboží a
poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku
 souhrn úplat bez daně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění
s místem plnění v tuzemsku, osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
 souhrn úplat bez daně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění
s místem plnění v tuzemsku, která jsou zdanitelnými plněními
 úplata z prodeje dlouhodobého majetku
Osoby povinné k dani
 obce při výkonu působnosti mimo oblast veřejné správy
 stát
 fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti
 organizační složka státu, která je účetní jednotkou
 právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání a
uskutečňuje ekonomickou činnost

Plátcem se stane osoba povinná k dani
 se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za 6 bezprostředně předcházejících po sobě
jdoucích kalendářních měsíců přesáhl 1.000.000,- Kč, neuskutečňuje-li pouze plnění
osvobozená od daně bez nároku na odpočet
 jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích
kalendářních měsíců přesáhne 1.000.000,- Kč
 se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po
sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1.000.000,- Kč, a to od prvního dne
třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat
 se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po
sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 750.000,- Kč, a to od prvního dne
druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat
 žádná odpověď není správná
Místo plnění
 při převodu nemovitosti je místo, kde se nemovitosti nachází
 při poskytnutí služby znalce, odhadce a realitní kanceláře, vztahující se
k nemovitosti, je místo, kde má osoba poskytující zdanitelné plnění sídlo nebo místo
pobytu
 při poskytnutí krátkodobého nájmu dopravního prostředku je místo, kde osoba, které
je služba poskytnuta, dopravní prostředek fyzicky přebírá
 při poskytnutí krátkodobého nájmu dopravního prostředku osobě nepovinné k dani
je místo, kde má tato osoba sídlo nebo místo pobytu
 při poskytnutí dlouhodobého nájmu dopravního prostředku osobě nepovinné k dani
je místo, kde má tato osoba sídlo nebo místo pobytu
Za dodání zboží nebo převod nemovitosti za úplatu se nepovažuje
 použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických
činností plátce
 poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, jehož pořizovací cena bez daně
nepřesahuje 500 Kč
 dodání zboží prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské smlouvy
 převod práva užívat najatou nemovitost na základě smlouvy s povinností nájemce
nabýt nemovitost, která je předmětem smlouvy
 prodej podniku nebo vklad podniku, pokud se jedná o hmotný majetek
Při převodu nemovitosti se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné
 dnem předání nemovitosti nabyvateli
 dnem doručení listiny, ve které je uvedeno datum účinků vkladu do katastru
nemovitostí
 dnem podpisu kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod nemovitosti
 dnem zápisu změny vlastnického práva
 dnem vzniku práva užívat nemovitost nájemcem v případě převodu najaté
nemovitosti na základě nájemní smlouvy s povinností nabytí nemovitosti, která je
předmětem smlouvy, nájemcem

Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů ode dne, kdy
 se uskutečnilo poskytnutí služby pro osobu povinnou k dani, je-li místo plnění ve
třetí zemi
 vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečněné plnění
 byla přijata úplata, pokud před poskytnutím služby, vznikla povinnost vystavit
daňový doklad v důsledku přijetí úplaty
 se uskutečnilo dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje
osvobození od daně s nárokem na odpočet daně
 se uskutečnilo dodání zboží sítěmi prostřednictvím provozovny pro právnickou
osobu, nepovinnou k dani, je-li místo plnění v členském státě, ve kterém nemá osoba
povinná k dani, která plnění uskutečňuje sídlo ani provozovnu
Daňový doklad lze vystavit jako zjednodušený daňový doklad
 pokud jde o zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku
 jde-li o prodej zboží, které je předmětem spotřební daně z tabákových výrobků, za
jiné než pevné ceny pro konečného spotřebitele
 jde-li o dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od
daně s nárokem na odpočet daně
 pokud jde o uskutečněné plnění, u něhož je povinna přiznat daň osoba, pro kterou se
plnění uskutečňuje
 pokud celková částka za plnění na daňovém dokladu není vyšší než 10.000,- Kč
Základem daně je
 částka přijaté úplaty zvýšená o daň
 cena snížená o slevu z ceny, poskytnutou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
 spotřební daň, daň z nemovitostí, cla nebo poplatky
 vše, co jako úplatu obdržel plátce za uskutečněné zdanitelné plnění
 dotace k ceně
V případě, že vznikla povinnost přiznat daň z úplaty, přijaté před uskutečněným zdanitelným
plněním, je základem daně při uskutečnění zdanitelného plnění
 cena zdanitelného plnění
 kladný rozdíl mezi základem daně za uskutečněná zdanitelná plnění a souhrnem
úplat, přijatých před tímto zdanitelným plněním
 záporný rozdíl mezi základem daně za uskutečněná zdanitelná plnění a souhrnem
přijatých úplat před uskutečněním zdanitelného plnění, přičemž se na něj uplatní
sazba daně platná ke dni uskutečněného zdanitelného plnění
 rozdíl mezi tím, co má plátce obdržet za zdanitelné plnění a částky úplaty přijeté
před uskutečněním zdanitelným plněním
 cena zdanitelného plnění nesnížená o přijaté úhrady
Plátce (věřitel), kterému při uskutečnění zdanitelného plnění vůči jinému plátci (dlužník)
vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň, je oprávněn provést opravu výše daně na výstupu
z hodnoty zjištěné pohledávky
 jestliže pohledávka plátce, který opravu provádí, vznikla v období 6 měsíců před
rozhodnutím soudu o úpadku a dosud nezanikla
 jestliže oba plátci (věřitel a dlužník) nejsou v okamžiku zjištění úpadku osobami
blízkými nebo kapitálově spojenými





jestliže věřitel přihlásil svou pohledávku nejpozději ve lhůtě stanovené rozhodnutím
soudu o úpadku, bez ohledu na výsledek přezkumného jednání
jestliže dosud neuplynuly 3 roky uskutečnění původního zdanitelného plnění
žádná odpověď není správná

Pokud věřitel provede řádně opravu výše daně za dlužníkem v insolvenčním řízení, je dlužník
povinen snížit svou daň na vstupu u přijatého zdanitelného plnění
 o částku daně opravenou věřitelem
 ve výši, v jaké byla pohledávka věřitele přihlášena
 a tuto opravu je dlužník povinen provést ve zdaňovacím období, ve kterém věřitel
dlužníkovi takový opravný daňový doklad doručil
 a dlužník je povinen k daňovému přiznání jako přílohu přiložit výpis z přehledu
oprav pro daňové účely provedených v tomto daňovém přiznání
 a to bez ohledu na to, zda je dlužník stále plátce
Daňový doklad při provedení opravy výše daně u pohledávky za dlužníkem v insolvenčním
řízení obsahuje
 obchodní firmu, sídlo a daňové identifikační číslo věřitele a dlužníka
 příjmení a jméno insolvenčního správce
 evidenční číslo původně vystaveného daňového dokladu a spisovou značku
insolvenčního řízení
 datum uskutečnění původního plnění
 přesné znění ustanovení zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, podle
kterého je příslušný doklad vystaven
Při splnění podmínek stanovených zákonem jsou od daně bez nároku na odpočet daně
osvobozena tato plnění:
 finanční a penzijní činnost
 provozování loterií a hracích automatů
 převod nebo přechod pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, vyjma jejich
nájmu
 základní poštovní služby a dodání poštovních známek
 výchova a vzdělávání
Od daně je osvobozen
 převod staveb, bytů a nebytových prostor po uplynutí 5 let od vydání posledního
kolaudačního souhlasu
 převod staveb, bytů a nebytových prostor Po uplynutí 3 let od data, kdy bylo
započato první užívání stavby
 převod pozemků, včetně stavebních
 nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor
 krátkodobý nájem parkovacích míst, bezpečnostních schránek a trvale instalovaných
zařízení a strojů
Lhůta pro uplatnění nároku na odpočet daně
 činí 4 roky
 počne běžet následujícího dne po dni, ve kterém nárok na odpočet vznikl
 činí 3 roky a po jejím uplynutí již nelze nárok na odpočet daně na vstupu uplatnit




činí 3 roky a po jejím uplynutí je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně na
vstupu u přijatého zdanitelného plnění, pokud mu vznikla povinnost tuto daň přiznat
činí 3 roky a po jejím uplynutí je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně na
vstupu u přijatého zdanitelného plnění, pokud toto zdanitelné plnění použije pro
účely plnění podle § 13 odst. 4 písm. b) zákona o dani z přidané hodnoty

Při zrušení registrace je plátce povinen snížit uplatněný nárok na odpočet daně u
 majetku, který je ke dni zrušení registrace jeho obchodním majetkem a u kterého
neuplatnil nárok na odpočet daně nebo jeho část
 majetku nabytého na základě smlouvy o prodeji podniku nebo vkladu podniku
 majetku, který je součástí jmění převedeného při přeměně společnosti nebo družstva
 majetku spravovaného plátcem po zemřelém plátci
 majetku nabytého na základě rozhodnutí o privatizaci podle zákona upravujícího
podmínky převodu majetku státu na jiné osoby
Při zrušení registrace vzniká povinnost snížit uplatněný nárok na odpočet daně u majetku,
který je ke dni zrušení registrace jeho obchodním majetkem a u kterého byl uplatněn nárok na
odpočet daně nebo jeho části, a to
 při sloučení, splynutí nebo rozdělení státního podniku, jestliže je plátcem
 při zrušení registrace skupiny a zániku členství člena skupiny
 při přeměně osoby, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, jestliže
je plátcem
 při zrušení obchodní korporace bez likvidace
 žádná odpověď není správná
Zvláštní režim může použít obchodník při dodání použitého zboží, uměleckého díla,
sběratelského předmětu nebo starožitnosti, pokud je toto zboží obchodníkovi dodáno v rámci
obchodování na území Evropského společenství
 osobou povinnou k dani
 osvobozenou osobou, která je plátce
 jiným obchodníkem, pokud byl při dodání tohoto zboží tímto jiným obchodníkem
použit zvláštní režim
 osobou povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem
 osobou nepovinnou k dani, pro kterou je dodání tohoto zboží osvobozeno od daně
podle platného předpisu jiného členského státu
Plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněno
 je povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
 je povinen doplnit výši daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty
 neodpovídá za správnost vypočtené daně
 je povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za každé zdaňovací
období daňové identifikační číslo plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, datum
uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění
 je povinen předložit správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání výpis
z evidence pro daňové účely, obsahující požadované údaje ve formátu a struktuře
zveřejněné správcem daně

V přihlášce k registraci plátce je osoba povinná k dani povinna uvést
 čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb
 čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, která jsou používána pro
ekonomickou činnost
 všechny adresy, na kterých provozuje svou ekonomickou činnost
 které z jí uvedených účtů budou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup
 která z jí uvedených adres bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup
Plátce se může rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní rok je
kalendářní čtvrtletí, pokud
 jeho obrat za bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí nepřesáhl 2.500.000,Kč
 není nespolehlivým plátcem a jeho obrat za bezprostředně předcházející kalendářní
rok nepřesáhl 10.000.000,- Kč
 je skupinou a žádný člen skupiny nedosáhl obrat za bezprostředně předcházející
kalendářní rok 10.000.000,- Kč
 změnu zdaňovacího období oznámí správci daně do konce měsíce následujícího po
kalendářním čtvrtletí, ve kterém nepřesáhl obrat 2.500.000,- Kč
 změnu zdaňovacího období oznámí správci daně do konce měsíce ledna příslušného
kalendářního roku
Lhůta pro podání daňového přiznání
 je do 25 dnů po skončení zdaňovacího období pro plátce
 je 30 dnů od skončení zdaňovacího období za zdaňovací období končící dnem nabytí
účinnosti rozhodnutí o úpadku
 je do 30 dnů po skončení zdaňovacího období, ve kterém došlo k úmrtí plátce
 je do 15 dnů po skončení zdaňovacího období, ve kterém identifikované osobě
vznikla daňová povinnost
 je do 30 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém osoba, která není plátcem,
vystavila doklad, kterým vznikla povinnost přiznat daň uvedenou na tomto dokladu
Rozhodnutí správce daně, že plátce je nespolehlivým plátcem
 vydá správce v případě, že plátce poruší závažným způsobem své povinnosti
vztahující se ke správě daně
 má odkladný účinek, pokud proti němu plátce podá odvolání ve lhůtě 30 dnů ode
dne doručení tohoto rozhodnutí
 nemá odkladný účinek, pokud jej správce daně vyloučí z důvodů hodných zvláštního
zřetele
 správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup
 nenabude právní moci, pokud plátce podá ve lhůtě 15 dnů ode dne tohoto rozhodnutí
žádost o vydání rozhodnutí, že není nespolehlivým plátcem
Oprávněný příjemce, kterému vznikla povinnost spotřební daň přiznat a zaplatit v souvislosti
s přijetím vybraných výrobků z jiného členského státu
 ručí za nezaplacenou daň z dodání tohoto zboží třetí osobě osobou, která toto zboží
pořídila z jiného členského státu






neručí za nezaplacenou daň, když prokáže, že přijal veškerá opatření, která od něj
mohou být rozumně požadována, aby ověřil, že daň bude osobou, která toto zboží
pořídila, řádně zaplacena
ručí za nezaplacenou daň pouze do výše daně vypočtené ze základu daně
odpovídajícího ceně obvyklé bez spotřební daně
může být správcem daně vyzván k prokázání přijetí veškerých opatření, která od něj
mohou být rozumně požadována, aby si ověřil, že daň bude osobou, která toto zboží
pořídila, řádně zaplacena
může využít zvláštní způsob zajištění daně

