DAŇOVÉ PORADENSTVÍ TOMÁŠ PACLÍK

Informace pro plátce DPH ke kontrolnímu hlášení
s účinnosti od 29. 7. 2016 byl novelizován zákon o DPH v Celním zákoně č. 243/2016, kterým došlo
k úpravě zákona o DPH ve vazbě na kontrolní hlášení.
V prvé řadě v ustanovení §101g odst.3 ZDPH byla prodloužena lhůta na reakci na výzvu na 5
pracovních dnů (dosud to bylo 5 kalendářních dnů). Pokud lhůta připadne na sobotu, neděli nebo státem
uznaný svátek, tato lhůta se posunuje na první následující pracovní den.
Dále došlo novelou zákona k doplnění dvou nových stanovení:
§ 101j
Vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení
Povinnost uhradit pokutu podle § 101h odst. 1 písm. a) nevzniká, pokud v daném kalendářním roce
nedošlo u plátce k jinému prodlení při podání kontrolního hlášení.
§ 101k
Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení
1.
Plátce je oprávněn požádat správce daně o prominutí pokuty podle § 101h odst. 1 písm. b) až d).
2.
Správce daně může zcela nebo zčásti prominout pokutu podle odstavce 1, pokud k nepodání
kontrolního hlášení došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu
ospravedlnit. Přitom není vázán návrhem plátce.
3.
Žádost o prominutí pokuty podle odstavce 1 lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci
platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu.
4.
Podání žádosti o prominutí pokuty podle odstavce 1 má odkladný účinek pro vykonatelnost
platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu.“
V této souvislosti byl vydán Pokyn GFŘ D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
(je rovněž zveřejněn v této sekci webových stránek Olomouckého kraje).
Tímto pokynem jsou nastaveny podmínky pro podání žádosti a stanovena pravidla pro posouzení výše
prominutí ze strany správce daně vycházející z ospravedlnitelných důvodů.
Pokud se ÚSC dostane do situace, že mu bude uložena pokuta za pozdní podání kontrolního hlášení, je
nutné zkoumat, zda skutečně splní důvody pro podání žádosti o prominutí pokuty na základě tohoto
pokynu.

Zpracovala: Ing. Lydie Musilová
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