Ing. Vladimír Šretr – daňový poradce

Informace k aktuální změně v uplatňování sankcí u vybraných
elektronických podání
Podle ustanovení § 72 odst. 1 a odst. 4 zákona 280/2009 Sb. – daňový řád je povinností
daňových subjektů (právnických i fyzických osob), kteří mají zřízenou datovou schránku,
podávat přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádná daňová tvrzení a
dodatečná daňová tvrzení pouze elektronicky datovou zprávou ve formátu a struktuře
zveřejněné správcem daně.
Pokud uvedení poplatníci učinili doposud podání jinak než elektroniky, byla těmto
poplatníkům automaticky uložena pokuta dle ustanovení § 247a odst. 2 DŘ ve výši 2 000,Kč.
Generální finanční ředitelství v současné době přehodnotilo postup při ukládání uvedené
sankce u poplatníků daně z příjmů fyzických osob a daně z nemovitých věcí. GFŘ si je
vědomo, že mnoho občanů zřídilo svoje datové schránky někdy v minulosti a běžně je
nepoužívají, příp. si neuvědomili, že tyto datové schránky mají zřízeny, přičemž s finančními
úřady komunikují pouze výjimečně, obvykle jednou ročně. Aby tito daňoví poplatníci nebyli
sankcionováni pokutou za to, že občas nebo náhodně podají svoje přiznání v listinné formě a
nikoliv elektronicky, rozhodlo se GFŘ tento postup přehodnotit v souladu s ustanovením § 74
odst. 4 DŘ.
GFŘ vydalo s účinností od 1.8.2017 novelizovaný „Seznam podání, na něž se hledí jako na
podání bez vady, jsou–li učiněna jinak než elektronicky, ačkoli měla být učiněna
elektronicky“. U těchto podání, která byla součástí uvedeného seznamu do 31.7.2017 platilo,
že podání učiněné v listinné podobě, pokud mělo být učiněno elektronicky, bylo posouzeno
jako podání bez vady, ale současně byla vyměřena citovaná pokuta 2 000,- Kč.
Z novelizovaného „Seznamu“ byla vypuštěna podání „Daňového přiznání k dani z příjmu
fyzických osob“ a „Daňového přiznání k dani z nemovitých věcí“ a proto u těchto podání,
učiněných po 1.8.2017, obdrží daňový poplatník nejdříve výzvu správce daně dle ustanovení
§ 74 odst. 1 DŘ, aby předchozí listinná podání opravil podáním v elektronické formě a teprve
v případě, že tato chyba nebude daňovým subjektem napravena, hrozí daňovému subjektu
uložení sankce (pokuty) za nepodání daňového přiznání. Tuto pokutu však správce daně uložit
může, příp. nemusí, avšak pokutu 2 000,- Kč musel správce daně dle znění zákona uložit
vždy!
Uvedený novelizovaný postup však platí v oblasti daně z příjmu fyzických osob pouze pro
podání daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob a nevztahuje se na jiná podání,
např. na podání „Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti“.
Nadále však platí pro fyzické osoby, které mají zřízeny datové schránky, povinnost podávat
přihlášky k registraci vždy pouze elektronicky. Pokud by však registrace byla učiněna
v listinné podobě, bude na toto podání pohlíženo jako na podání bez vady, avšak musí být
daňovému subjektu vyměřena pokuta 2 000,- Kč. Přihlášky k registraci fyzických osob jsou
nadále uvedeny ve výše uvedeném „Seznamu“ GFŘ.

Celý aktuální novelizovaný obsah „Seznamu“ podání, na které se hledí jako podání bezvadná,
i když místo elektronického podání bylo učiněno podání v listinné podobě, a u kterých musí
být dle DŘ uplatněna pokuta ve výši 2 000,- Kč, je uveden webových stránkách Finanční
správy
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-organy-financni-spravy/Seznampodani-dle-74-odst-4-DR_2017-08-01.pdf
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