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Odpověď na dotaz 
 
K Vašemu dotazu ze dne 12. 9. 2022 k daňovému režimu správních poplatků sdělujeme 
následující. 
 
Způsob stanovení základu daně a daňové povinnosti k dani z příjmů je dán zákonem 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).  
 
Obecně pro daňovou uznatelnost výdaje platí, že výdaj je daňově uznatelný, pokud splní 
podmínky stanovené v § 24 odst. 1 ZDP nebo se jedná o výdaj výslovně uvedený v § 24 
odst. 2 ZDP a zároveň není vyloučen jako daňově neuznatelný výdaj v § 25 ZDP.  
 
Na základě Vámi uvedených skutečností tak lze obecně konstatovat, že hrazené správní 
poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou daňově uznatelným výdajem dle § 24 odst. 2 ZDP, a to ve výši stanovené 
zákonem o správních poplatcích.    
 
Generální finanční ředitelství není oprávněno zaujímat právní názor, zda je stanovená 
zákonná výše správních poplatků přiměřená/nepřiměřená ve vztahu k dalším právním 
normám.  
 
V odpovědi na Vaše podání vycházelo Generální finanční ředitelství pouze z Vámi sdělených 
údajů bez znalosti příslušných souvislostí. Posouzení, zda příslušná zákonná ustanovení 
byla uplatněna řádně, provádí v individuálních případech pouze příslušný správce daně. 
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Vznikne-li při aplikaci ustanovení zákonů interpretační nejasnost, případně pochybnost, 
zda nedochází ke kolizi s jinou normou stejné nebo vyšší právní síly, konečný a závazný 
závěr ohledně diskutované úpravy může v konkrétním případě učinit pouze příslušný soud. 
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