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D A Ň O V Á    I N F O R M A C E 
Problematika kontrolního hlášení k DPH od roku 2016  

 
 
S účinností od roku 2016 je zavedena pro plátce DPH povinnost zpracování tzv. kontrolního 
hlášení k DPH. Podle informací Generálního finančního ředitelství bylo toto kontrolní hlášení 
zavedeno jako efektivní prostředek k odhalení daňových úniků a podvodů s cílem umožnit 
správcům daně získávat informace o vybraných transakcích realizovaných plátci DPH a ve 
spojení s dalšími údaji identifikovat riziková sdružení osob (řetězce, karusely) odčerpávající 
finanční prostředky z veřejného rozpočtu. 
 
Kontrolní hlášení bude považováno za speciální daňové tvrzení, které nebude v žádném 
případě nahrazovat řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. 
 
Institut kontrolního hlášení byl zaveden již přijatým zákonem č. 360/2014 Sb., kterým byl 
změněn a upraven zákon 235/2004 Sb. o DPH. Problematiku kontrolního hlášení upravují 
ustanovení § 101c - § 101i novelizovaného zákona o DPH ve znění platném  od 1.1.2016. 
 
V souvislosti se zavedením kontrolního hlášení vyvstávají otázky, jaká bude návaznost nově 
zavedeného kontrolního hlášení na současnou evidenci pro účely DPH a na výpisy z evidence 
pro daňové účely ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti. 
 
Kontrolní hlášení bude vycházet z údajů uvedených v evidenci pro účely DPH, kterou plátci 
daně povinně vedou dle ustanovení § 100 zákona o DPH. 
 
Avšak vzhledem k tomu, že údaje uváděné v kontrolním hlášení budou odpovídat údajům 
dosud vykazovaným  ve výpisu z evidence pro účely DPH ve vztahu k režimu přenesení 
daňové povinnosti, bude s účinnosti od 1.1.2016 zrušena povinnost podávání uvedeného 
výpisu z evidence pro účely DPH ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti. Toto 
zrušení vyplývá z další provedené změny dosud platného zákona o DPH a to ze zrušení 
současného ustanovení § 92a odst. 3 až odst. 5 zákona o DPH od 1.1.2016, kterým je doposud 
stanovena povinnost vedení evidence pro účely DPH o plněních uskutečněných v rámci 
přenesení daňové povinnosti. 
 
Kontrolní hlášení bude možno podávat pouze elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné 
správcem daně. 
 
Při nepodání kontrolního hlášení ve stanovené lhůtě budou správcem daně ukládány pokuty 
ve výši od 1 000,- Kč do 50 000,- Kč podle obsahu a způsobu provinění ze strany plátce DPH. 
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V Ústí nad Labem dne 23.7.2015 


