Ing. Vladimír Šretr – daňový poradce
Daňová informace – promíjení pokut za neoznámení plnění osvobozeného
od daně z příjmu
S účinností od 28. června 2016 vydalo Generální finanční ředitelství pokyn GFŘ-D-28
k promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu.
K této problematice upozorňuji, že povinnost oznamování příjmů osvobozených od daně
z příjmu byla poprvé zavedena do zákona o daních z příjmů s účinností od roku 2015 a poprvé
se tedy uplatní při zpracování a podání přiznání k DPPO nebo DPFO za rok 2015.
Oznamovací povinnost se týká příjmů osvobozených od daně, pokud přesáhne částku
5 000 000,- Kč za jednotlivý příjem.
Oznámení o osvobozených příjmech se podávají správci daně ve lhůtách pro podání daňových
přiznání, ať již v základní lhůtě do tří měsíců po ukončení období, případně v prodloužené
lhůtě.
Oznamovací povinnost se však nevztahuje na příjmy, které může správce daně zjistit
z rejstříků a evidencí, ke kterým má přístup, např. příjem z prodeje domu, pozemku nebo
jednotky.
Při nesplnění oznamovací povinnosti budou daňovým poplatníkům ukládány pokuty dle
ustanovení § 38w zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů.
Uvedeným pokynem byly stanoveny podmínky pro případné částečné nebo úplné prominutí
pokuty za neoznámení osvobozeného plnění na základě žádosti podané daňovým
poplatníkem. Žádost o prominutí pokuty podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000,- Kč.
Prominutí pokuty může být správcem daně realizováno, pokud daňový poplatník neporušil
závažným způsobem v posledních třech letech daňové a účetní právní předpisy. K tomu
pokyn GFŘ-D-28 definuje v čl. II.2.A., co je považováno za závažné porušení daňových a
účetních právních předpisů. Za závažné porušení právních předpisů bude považováno
zejména:
• uvedení plátce daně jako nespolehlivého plátce DPH,
• pravomocné uznání viny ze spáchání daňových trestných činů,
• vydání zajišťovacího příkazu, pokud nebyl uhrazen ve stanovené lhůtě,
• vyměření daně podle pomůcek,
• opakované nepodání daňových přiznání ve stanovených termínech,
• pravomocné uložení pokuty za porušení zákona o účetnictví,
• uložení pokuty dle daňových nebo účetních předpisů přesahující částku 250 tis.
Kč,
• nevedení účetnictví nebo jiných stanovených evidencí,
• jiné závažné ohrožení řádného výkonu správy daní.
Při posuzování žádosti o prominutí pokuty správce daně bude přihlížet k tzv.
ospravedlnitelným důvodům nesplnění oznamovací povinnosti a k těmto důvodům přiřadí
příslušnou sazbu procent pro výpočet promíjené částky pokuty.

Pokyn GFŔ současně stanoví lhůtu, ve které musí být podaná žádost vyřízena vydáním
rozhodnutí. Toto rozhodnutí musí být vydáno ve lhůtě do 6 měsíců od dne podání žádosti
věcně a místně příslušnému správci daně.
Proti rozhodnutí správce daně ve věci prominutí pokuty nelze podat žádné opravné
prostředky.
V případě zamítnutí žádosti o prominutí pokuty, nebo zastavení řízení v dané věci, je možno
podat novou žádost nejdříve po uplynutí 60 dnů ode dne oznámení zamítavého rozhodnutí,
přičemž v nové žádosti musí být uvedeny jiné důvody, než které byly uvedeny v původní
žádosti.
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