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Pokyn Generálního finančního ředitelství D – 29 k prominutí pokut za
nepodání kontrolního hlášení

V návaznosti na zveřejnění novely zákona o dani z přidané hodnoty (zákon č. 243/2016 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona), která obsahuje, mimo jiné, i nová
ustanovení týkající se pokut za nesplnění některé z povinností souvisejících s podáním kontrolního
hlášení, resp. jejich prominutí, publikovalo Generální finanční ředitelství pokyn D – 29, ve kterém
podrobněji vymezuje podmínky, za kterých budou finanční úřady moci prominout tyto pokuty (dále jen
„Pokyn“), a taktéž související procesní postup. Níže uvádíme vybrané aspekty.
Pokyn vymezuje podmínky „pouze“ pro pokuty stanovené v zákonné výši 10 000 Kč (kontrolní hlášení
podáno v náhradní lhůtě po výzvě správce daně), 30 000 Kč (není podáno následné kontrolní hlášení po
výzvě správce daně) a 50 000 Kč (není podání řádné kontrolní hlášení ani v náhradní lhůtě).


Správní poplatek

Žádost o prominutí pokuty podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč, a to bez ohledu na skutečnost,
zda se jedna žádost týká pokuty za nepodání kontrolního hlášení za jedno nebo více zdaňovacích období.


Lhůta pro podání žádosti o prominutí pokuty

Žádost o prominutí pokuty je možno podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci platebního
výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu. V případě, kdy běh lhůty pro podání
žádosti o prominutí pokuty započal před datem 29. července 2016, neskončí běh této lhůty dříve než 3
měsíce od uvedeného data.


Vyloučení možnosti prominutí pokuty

Prominutí pokuty není možné, pokud daňový subjekt nebo osoba, která je členem jeho statutárního
orgánu, v posledních 3 letech závažným způsobem porušil daňové nebo účetní právní předpisy. Pokyn
zároveň podrobněji vymezuje, co je nutno chápat pod závažným porušením daňových a účetních
předpisů.


Odkladný účinek podání žádosti o prominutí pokuty

Podá-li daňový subjekt žádost o prominutí pokuty, není povinen hradit tuto pokutu do doby ukončení
řízení o prominutí pokuty (řízení je ukončeno oznámením rozhodnutí, proti kterému již není možno
podat odvolání).


Lhůta pro vydání rozhodnutí

Rozhodnutí o prominutí pokuty má být vydáno ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy žádost došla věcně a
místně příslušnému správci daně.

Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v části C, vložka č. 104681 IČ: 27210081, DIČ: CZ 27210081, se sídlem U Prašné brány 1078/1, 110 00
Praha 1

2/4



Objektivní důvody pro prominutí pokuty

Pokyn vymezuje důvody, které mohou ospravedlnit nepodání kontrolního hlášení. Pokyn uvádí
v podstatě 4 následující kategorie ospravedlnitelných důvodů pro prominutí pokuty:


Nepříznivý zdravotní stav daňového subjektu nebo jeho zástupce zabránil plnit jeho
povinnost podat kontrolní hlášení, přičemž pokyn tento zdravotní stav detailněji vymezuje.



Daňový subjekt nebo jeho zástupce byl stižen hromadnou či individuální živelní pohromou,
přičemž pokyn vymezuje pojem „živelná pohroma“ i období, kdy k ní mohlo dojít.



Daňový subjekt podal ve lhůtě přihlášku k registraci k DPH, avšak související registrační
řízení trvalo i v den, ve kterém nastal poslední den lhůty pro podání kontrolního hlášení, jež
nebylo ve lhůtě podáno, avšak bylo tak učiněno nejpozději do 3 pracovních dnů po nabytí
právní moci rozhodnutí o registraci.



V poslední den lhůty nebo náhradní lhůty pro splnění povinnosti související s kontrolním
hlášením nebyl zcela nebo část dne funkční daňový portál Finanční správy ČR určený pro
podání kontrolního hlášení, přičemž se nejednalo o zveřejněnou plánovanou odstávku
daňového portálu, a Finanční správa ČR nefunkčnost vzniklou na její straně oznámila na
svých internetových stránkách. Předmětné podání bylo účinně podáno bezodkladně po
zprovoznění daňového portálu, nejpozději však následující pracovní den.

Pokyn zároveň vymezuje, jak vysokou procentuální výši pokuty má správce daně v jednotlivých
případech výše uvedených existujících ospravedlnitelných důvodů prominout (jedná se o rozsah 50 až
100% z výše pokuty)


Další skutečnosti ovlivňující výši prominuté pokuty

Správce daně musí při stanovení konečné výše prominuté pokuty zohlednit i další aspekty, resp. musí
snížit částku, kterou by mohl dle výše uvedených objektivních důvodů prominout, o 50%, jestliže
například:





Ke dni vydání rozhodnutí o žádosti eviduje správce daně u daňového subjektu vykonatelný
nedoplatek z jiného daňového řízení.



V posledních 3 letech byla daňovému subjektu alespoň dvakrát pravomocně uložena pokuta
za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle § 247a daňového řádu.



V posledním roce byla daňovému subjektu alespoň dvakrát pravomocně uložena pokuta za
nepodání kontrolního hlášení apod.
Důkazní břemeno daňového subjektu

Pokud daňový subjekt splní své břemeno tvrzení v tom smyslu, že žádost o prominutí pokuty obsahuje
precizně popsané důvody, pro které žádá prominout, avšak daňový subjekt své tvrzení uvedené v žádosti
nedoloží, a ani správce daně nemá tvrzení daňového subjektu jakkoliv podepřeno obsahem daňového
spisu, nese daňový subjekt riziko možného negativního rozhodnutí v dané věci.
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Změny ve vykazování údajů ve výkazech INTRASTAT
V návaznosti na nový Celní zákon dochází s účinností od 29. července 2016 také k některým změnám
v oblasti výkazů INTRASTAT. Především se jedná o změny týkající se přepočtu cizí měny.


Přepočet cizí měny na Kč

Pro přepočet cizí měny u údajů za referenční období červenec 2016 se použije kurz používaný k výpočtu
celní hodnoty (tzn. způsobem platný před účinností nové právní úpravy) a pro vykazování údajů za
referenční období srpen 2016 a následující se použije již kurz, který zpravodajské jednotky používají
pro přepočet hodnoty zboží v rámci daně z přidané hodnoty, tj. kurz platný pro osobu provádějící
přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přidané hodnoty nebo přiznat uskutečnění plnění podle
zákona upravujícího daň z přidané hodnoty, a to:





kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou, nebo



poslední směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou; přepočet mezi měnami
jinými než euro se provede za použití směnného kurzu každé z těchto měn vůči euru
Oprava vykázaných údajů

Pokud je nepřesný, chybný nebo chybějící údaj anebo údaj, který je uveden ve výkazu, ačkoliv v něm
nemá být uveden, jiným údajem než o množství či hodnotě zboží, oprava výkazu nemusí být provedena,
nepřesahuje-li hodnota zboží, ke kterému se údaj vztahuje, 10 000 Kč. Dochází tedy ke zvýšení této
hodnoty z 1 000 Kč na 10 000 Kč.

______________________________________________________________________________________________________________
Výše uvedené údaje mají pouze informativní povahu a uplatnění výše uvedených informací bude v konkrétních situacích ovlivněno okolnostmi
případu. Společnost STANĚK, TOMÍČEK & PARTNERS S.R.O. nepřejímá žádnou odpovědnost za případné chyby či nepřesnosti, ani
neodpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou z jednání učiněných na základě informací uvedených v tomto dokumentu. Při řešení konkrétních
obchodních a jiných případů doporučujeme vždy individuální konzultaci. Údaje obsažené v tomto dokumentu obsahují informace uveřejněné
Parlamentem České republiky, Vládou České republiky a ústředními správními úřady.
Kontaktní osoba:

Milan Tomíček
David Staněk

tomicek@stanek-tomicek.com
stanek@stanek-tomicek.com
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