Ing. Vladimír Šretr – daňový poradce
Metodická informace – možné důsledky vad elektronických podání
Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo sdělení k problematice vad elektronických
podání. Podle vyjádření GFŘ se jedná především o vady spočívající v nedodržení předepsané
struktury podání, které pak následně neumožňují jejich zpracování správcem daně.
I když je uvedené sdělení GFŘ primárně určeno softwarovým firmám, které zpracovávají
příslušné softwary umožňující elektronická podání, mohou mít vady elektronických podání
závažné důsledky především pro jednotlivé daňové poplatníky, kteří učinili, nikoliv vlastní
vinou, vadné elektronické podání.
Jestliže elektronické podání nebude splňovat zveřejněný formát a strukturu, je považováno
v současné době takovéto podání finanční správou za vadné. V tomto případě musí správce
daně, podle stanoviska GFŘ, vydat výzvu dle § 74 zákona 280/2009 Sb. – daňový řád,
adresovanou daňovému subjektu, který vadné podání učinil, k odstranění vad podání.
Daňový subjekt však zřejmě nebude schopen odstranit vady způsobené softwarovou firmou a
v případě, že vady podání nebudou odstraněny ve lhůtě stanovené výzvou, bude uvedené
podání považováno za neúčinné se všemi právními důsledky z toho vyplývajícími. O
neúčinnosti podání pak musí správce daně dle ustanovení § 74 odst. 3 DŘ vyhotovit úřední
záznam a vyrozumět podavatele. Tato povinnost správce daně však platí pouze v případech,
že na předchozí výzvu správce daně bude daňovým subjektem reagováno. Pokud by daňový
subjekt neučinil po výzvě správce daně žádný úkon vůči správci daně směřující k odstranění
vad podání, není povinností správce daně zasílat výše uvedené vyrozumění.
V případě neúčinného podání se pak na toto podání hledí jako by toto podání nebylo vůbec
učiněno a tato skutečnost může zakládat uplatňování sankcí ze strany správce daně vůči
daňovému subjektu z důvodu neuskutečnění podání, ke kterému byl daňový subjekt povinen.
Daňový subjekt má možnost provést si vlastní kontrolu podání a správné struktury souboru
v aplikaci EPO (Elektronická podání pro Finanční správu na webových stránkách finanční
správy – viz http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces. Tato aplikace po
načtení souboru upozorní uživatele na všechny případné chyby.
Upozorňuji, že výše uvedený již tak přísný postup správy daní vůči daňovým poplatníkům
může být ještě od roku 2016 více zpřísněn, neboť vládou navrhovaná úprava zákona o DPH
s účinnosti od 1.1.2016 (viz Sněmovní tisk 514) předpokládá podle novelizovaného znění
§ 101a odst. 4 citované novely zákona o DPH, že podání, které nebude učiněno ve formátu a
struktuře zveřejněné správcem daně, bude automaticky považováno za neúčinné. Správce
daně tak zřejmě nebude mít povinnost informovat daňového poplatníka o neúčinnosti jeho
podání.

V tomto případě by však od roku 2016 mohla vyvstávat otázka, jakým způsobem se daňový
poplatník jako podavatel dozví o tom, zda jeho podání bylo učiněno bez vad nebo zda toto
podání z důvodu vad bylo automaticky považováno za neúčinné a o této skutečnosti nebyl
daňový poplatník.

Z důvodu možné neúčinnosti provedených podání lze doporučit daňovým subjektům věnovat
v r. 2015 velkou pozornost případným výzvám správce daně vztahujícím se k vadám podání,
na tyto výzvy reagovat ve smyslu výzvy a vady odstranit za součinnosti příslušné softwarové
firmy.
V případě, že správce daně vyrozumí daňový subjekt o neúčinnosti jeho podání, lze doporučit
uskutečnit nové podání v co nejkratším možném termínu, aby případné sankční důsledky,
vyplývající z předchozího nerealizovaného podání, byly z časového hlediska minimalizovány.
Pokud však od roku 2016 již nebude povinností správce daně sdělovat daňovým subjektům
informace o neúčinném podání, lze pouze doporučit daňovým subjektům, ověřovat si účinnost
podání jinou cestou, např. prostřednictvím daňové informační schránky v části „přehled
písemností“, příp. nahlížením do spisu u správce daně dle ustanovení § 66 zákona 280/2009
Sb. – daňový řád.
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