ÚVOD

Právě běží šestý rok od účinnosti zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, který nahradil
na obdobných principech vystavěnou dřívější úpravu daňového procesu, tj. zákon
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Spory, nejistoty a pochybení při výběru
daní přetrvávají, ba se někdy ještě zvětšují, dalo by se říci, že se i prohlubují a jsou
komplikovanější. Sešli se tedy opět dva letití rivalové, ale i spoluautoři komentáře
k daňovému řádu hledající více jak dvacet let správnou cestu při správě daní, aby
se pokusili o sepsání, pokračování a aktualizaci „oblíbených omylů“ z roku 2013.
Jedním z nich je JUDr. Jaroslav Kobík, dále označovaný jako JK, druhým pak je
JUDr. Alena Kohoutková, dále označovaná jako AK. Budou i v této knize společně
hledat cestu, jak se dostat z problémových situací při dodržení všech elementárních
zásad vymezujících správu daní a dodržení směru k cíli správy daní, tj. správnému
zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady. Jinými slovy jedná se o problémové situace při cestě peněz z jedné kasy aneb oblíbené omyly správce daně
a o problémové situace při cestě peněz z druhé kasy aneb oblíbené omyly daňového
subjektu. Jména všech osob jsou volena nahodile v souladu s nejčastějšími jmény
podle statistiky, jakož i případné místní určení státního orgánu a jedná se výlučně
o virtuální případy, i když někomu mohou připomínat jeho vlastní situaci.
Oba autoři se pokusili vymodelovat 19 nejběžnějších, a snad i nejčastějších, problémových situací při správě daní, upozornit na základní ustanovení zákonů, která
se k takovým příběhům váží, vyjádřit svůj právní názor, ne vždy shodný, na právní
posouzení nastalého omylu. U každého příběhu je navržen postup nejen daňového
subjektu nebo správce daně, který by měl následovat, ale mnohdy i obecné řešení
další cesty, zejména ohledně dokazování. Současně je u jednotlivých případů odkázáno na právní úpravu a na judikaturu, která se k problému váže.
 U jednotlivých ustanovení jsou uvedeny v případě těchto zákonů zkratky:
a) pro zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků – ZSDP nebo zákon
o správě daní a poplatků,
b) pro zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád – DŘ, d. ř. nebo daňový řád,
c) pro zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní – SŘS, s. ř. s. nebo soudní řád
správní,
d) pro zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů – ZDP nebo zákon o daních z příjmů,
e) pro zákon č. 500/2004 Sb., správní řád – správní řád,
f) pro zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty – ZDPH nebo zákon
o dani z přidané hodnoty.
g) pro zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád - OSŘ, o. s. ř. nebo občanský
soudní řád.
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DALŠÍ OBLÍBENÉ OMYLY DAŇOVÝCH SUBJEKTŮ A SPRÁVCŮ DANÍ A JEJICH MOŽNÁ ŘEŠENÍ

 Citovaná judikatura Nejvyššího správního soudu je převzata ze stránek
www.nssoud.cz.
 Citovaná judikatura Ústavního soudu je převzata ze stránek www.nalus.usoud.cz.
V Praze, červenec 2016
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