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Písemná práce – výpočet dílčích základů
daně a celkové daňové povinnosti fyzické
osoby a sestavení daňového přiznání k dani
z příjmů.

Cíl předmětu MBA studia:
Cílem předmětu MBA studia je osvojení si základních znalostí o daních, schopnost zpracovat jednotlivá daňová
přiznání a osvojit si povinnosti podnikatelského subjektu ve vztahu ke správci daně. Po úspěšném absolvování
modulu porozumějí studenti daňové problematice zejména v oblasti daně z příjmů fyzických osob. K jejich
dovednostem bude patřit vypracování daňového přiznání pro fyzické osoby, přiznání k silniční dani, dani z
nemovitostí a přiznání k DPH. Seznámí se s celou řadou dalších formulářů určených jak pro fyzické tak i
právnické osoby a budou schopni určit jejich daňové zatížení.
Obsah předmětu:
1. kapitola:
Základní informace o daních a daňovém systému ČR.
Vymezení podstaty daně a pojmu daňová politika. Daňová soustava ČR. Stručná charakteristika jednotlivých
daní. Orientace v jednotlivých zákonech.
2. kapitola:
Zákon o dani z příjmů.
Daň z příjmů fyzických a právnických osob. Poplatníci DPFO, předmět DPFO, základ DPFO a výpočet daňové
povinnosti. Stanovení a výpočet dílčích daňových základů. Zdravotní a sociální pojištění z hlediska daně z
příjmů, poplatníciDPFO, schéma výpočtu základu daně u podnikatelských subjektů. Nezdanitelné části základu
daně, výpočet daně, slevy na dani, daňové zvýhodnění, výsledná daňová povinnost. Výpočet základu daně u
právnických osob, odpočitatelné a připočitatelné položky, položky snižující základ daně, výpočet daně, slevy na
dani, výsledná daňová povinnost.
3. kapitola:
Zákon o silniční dani.
Poplatníci daně, předmět daně, osvobození od daně, sazby daně, slevy na dani, výpočet daňové povinnosti,
splatnost daně, zálohy na daň.
4. kapitola:
Rezervy pro zjištění základu daně z příjmů.
Druhy rezerv, podmínky tvorby rezerv, opravné položky k pohledávkám.
Zákon o dani z nemovitostí. Daň z pozemků, daň ze staveb. Předmět daně, poplatníci daně, osvobození od
daně, základ daně, sazby daně, splatnost daně.
5. kapitola:
Zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí.
Poplatníci daně, předmět daně, základ daně, sazba daně, osvobození od daně, daňové přiznání.
6. kapitola:
Zákon o DPH.
Vymezení základních pojmů. Zdanitelná plnění v tuzemsku, daň při dovozu, osvobozená zdanitelná plnění,
výpočet daňové povinnosti v daňovém přiznání,vlastní daňová povinnost a nadměrný odpočet, splatnost daně,
zdaňovací období.

7. kapitola:
Daňový řád.
Základní zásady správy daní, správce daně, daňový subjekt, určení lhůty k provedení úkonu, ochrana
poskytování informací, dokumentace, postupy při správě daní, registrační povinnost, vyměřovací řízení, placení
daní.
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