DAŇOVÉ PORADENSTVÍ TOMÁŠ PACLÍK

Upozornění
na vybraná ustanovení novely daňového řádu účinné od 1. 1. 2015
(povinná elektronická komunikace s finanční správou od 1.1.2015)
Novelou č. 267/2014 Sb., s účinností od 1.1.2015 dochází k podstatnému rozšíření okruhu osob,
kterou jsou povinni komunikovat se správcem daně elektronicky.
Ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád vymezuje tyto osoby následovně:
Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem
uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání podle odstavce 1
učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem
uvedeným v § 71 odst. 1.
Ustanovení § 72 odst. 1 vymezuje okruh písemností, které budou nově adresovány správci daně
elektronicky:
Přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové tvrzení nebo
dodatečné daňové tvrzení lze podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na
tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto
tiskopisem.
Mezi písemnosti, které jsou uvedeny v předchozím odstavci, patří zejména:
-

přihlášky k registraci (např. registrace k DPH, k dani silniční),

-

oznámení o změně registračních údajů (např. změna identifikačních údajů, bankovního účtu,
zrušení registrace)

-

řádné daňové přiznání (např. k dani silniční, k dani z příjmů právnických osob a fyzických
osob, k dani z nemovitých věcí)

-

dodatečné daňové přiznání,

-

hlášení a vyúčtování (např. vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,
vyúčtování srážkové daně).

Datová zpráva musí být ve stanoveném formátu a struktuře a lze ji odeslat prostřednictvím aplikace
Elektronická podání pro finanční správu (v takovémto případě musí být datová zpráva ověřena
identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky nebo podepsaná
uznávaným elektronickým podpisem) nebo prostřednictvím datové schránky.
Pokud je uvedená písemnost podána jinak než v povinné elektronické formě, správce daně podání
přijme, ale uloží pokutu ve výši 2.000 Kč. Kromě pokuty 2000 Kč může správce daně uložit pokutu
do 50 000 Kč, pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně
ztěžuje správu daní.
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