Generální finan ní editelství
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k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení,
jak vyplývá ze zm n provedených dodatkem . 1, .j: 26 878/17/7100-20118-012287
a dodatkem . 2, .j.: 130204/17/7100-20118-0122871
Zpracovatel: Ing. Anna Š astná
Tel.: 296 852 222

. j.: 111096/16/7100-20116-050484
V Praze dne: 14. 12. 2017

l. I. – Obecná ustanovení
[právní úprava] S ú inností od 29. ervence 2016 byla p ijata právní úprava týkající se
individuálního prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení dle § 101k zákona
. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „ZDPH“).
Vzhledem ke skute nosti, že mezi p íslušenství dan ve smyslu § 2 odst. 5 zákona
. 280/2009 Sb., da ový ád, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „da ový ád“) pat í
i pokuty, bude se na prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení aplikovat obecná
právní úprava individuálního promíjení p íslušenství dan upravená v § 259 a 259c
da ového ádu. Tento pokyn upravuje postup orgán Finan ní správy eské republiky p i
rozhodování o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení dle § 101k ZDPH
v návaznosti na p íslušná ustanovení da ového ádu.
[pokuta za nepodání kontrolního hlášení] Pokutou za nepodání kontrolního hlášení se pro
ú ely tohoto pokynu rozumí pokuta vzniklá dle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH:
Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lh t , vzniká mu povinnost uhradit
pokutu ve výši:
b) 10.000 K , pokud jej podá v náhradní lh t poté, co k tomu byl správcem dan vyzván,
c) 30.000 K , pokud jej nepodá na základ výzvy ke zm n , dopln ní i potvrzení údaj
uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
d) 50.000 K , pokud jej nepodá ani v náhradní lh t .
[cíl pokynu] Generální finan ní editelství vedeno snahou dostate n spolehliv zabezpe it
v maximální možné mí e jednotné a objektivizované rozhodování o žádostech o prominutí
pokuty za nepodání kontrolního hlášení, vymezuje tímto pokynem skute nosti, v jejichž
faktickém napln ní lze spat ovat d vody, pro které je dle zákonné úpravy možné prominout
pokutu. Tímto je Generálním finan ním editelstvím též vyjád ena snaha zamezit p ípadným
excesivním individuálním rozhodnutím tak, aby byla i p i aplikaci p edm tné zákonné
pravomoci založené na kombinaci obecn formulovaných právních pojm v maximální
možné mí e šet ena ve ejná práva da ových subjekt spo ívající v zákazu diskriminace
a v právu na ádný proces.

Aktualizovaný text Dodatkem . 2, .j. 130204/17/7100-20118-012287 zvýrazn n tu n a kurzívou.
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[ eho se pokyn netýká] Tento pokyn se nevztahuje na prominutí jiných pokut, než pokut
za nepodání kontrolního hlášení. Z tohoto d vodu se tento pokyn také nevztahuje na pokuty
související s nespln ním povinností sankcionovaných pokutou dle § 101h odst. 1 písm. a)
ZDPH nebo dle § 101h odst. 2 a 3 ZDPH.
[vztah k pokynu GF -D-21] Pokyn GF
D-21 k promíjení p íslušenství dan
. j. 4260/15/7100-40123 ze dne 12.02.2015 (dále jen „Pokyn GF D-21 k promíjení
p íslušenství dan “) se p i prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení použije jen
v p ípadech výslovn uvedených níže v textu tohoto pokynu.
Správní poplatek
[poplatková povinnost] Žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení (dále
také „žádost o prominutí pokuty“) podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000 K podle p ílohy
zákona . 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen
„zákon o správních poplatcích“), Sazebníku, ásti I, položky 1, bodu 1, písm. c).
[kumulace poplatku] Poplatek se vybírá za každou da , které se žádost da ového subjektu
týká, a za každý da ový subjekt, podává-li jednu žádost více da ových subjekt .
[každá da ] Pod pojmem „každá da “ je nutné chápat každý jednotlivý druh dan , v daném
p ípad da z p idané hodnoty, a to bez ohledu na skute nost, zda se žádost týká pokuty
za nepodání kontrolního hlášení za jedno nebo více zda ovacích období i zda p edm tem
žádosti je i prominutí jiných p íslušenství vztahujících se k danému druhu dan .
[zastavení ízení] Pokud nedojde k zaplacení poplatkové povinnosti spojené s p ijetím
žádosti o prominutí pokuty, správce dan , podle § 5 odst. 4 zákona o správních poplatcích,
ízení zastaví.
l. II. – Promíjení pokuty
II. 1. Formální požadavek
[právní úprava] Ustanovení § 101k odst. 3 ZDPH stanoví, že žádost o prominutí pokuty lze
podat nejpozd ji do 3 m síc ode dne právní moci platebního vým ru, kterým bylo
rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu. V p ípad , kdy b h lh ty pro podání žádosti
o prominutí pokuty zapo al p ed datem 29. ervence 2016, neskon í b h této lh ty dle
l. XXXIV bodu 6 zákona . 243/2016 Sb., kterým se m ní n které zákony v souvislosti
s p ijetím celního zákona, d íve než 3 m síce od uvedeného data. Pro posouzení dodržení
této lh ty se uplatní obecná pravidla obsažená v § 35 da ového ádu. Zákonnou t ím sí ní
lh tu pro podání žádosti není možné prodloužit (§ 36 da ového ádu).
[zastavení ízení] Správce dan zastaví ízení podle § 106 odst. 1 písm. e) da ového ádu,
pokud da ový subjekt podá žádost o prominutí pokuty po lh t pro její podání.
II. 2. Meritorní posouzení – prvotní úvaha
[co se zkoumá] Splní-li žádost da ového subjektu formální požadavek podle l. II. 1. tohoto
pokynu, lze p istoupit k meritornímu posouzení žádosti o prominutí pokuty. První úvahou p i
meritorním rozhodování správce dan o žádosti o prominutí pokuty bude, zda lze v bec
žádosti vyhov t. V této fázi správce dan nezkoumá, v jakém rozsahu lze prominout, nýbrž
zda lze v bec prominout – rozsah prominutí bude p edm tem úvah správce dan až p i
kladném zodpov zení této prvotní otázky.
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[právní úprava] Da ový ád ve svém ustanovení § 259c odst. 2 upravuje vylu ující
podmínku pro možnost prominutí p íslušenství dan , tedy také pro možnost prominutí pokuty
za nepodání kontrolního hlášení. Podle uvedeného ustanovení platí, že prominutí dan nebo
p íslušenství dan není možné, pokud da ový subjekt nebo osoba, která je lenem jeho
statutárního orgánu, v posledních 3 letech závažným zp sobem porušil da ové nebo ú etní
právní p edpisy.
[napln ní vylu ující podmínky] Správce dan posuzuje napln ní této podmínky za 3 roky
zp tn ke dni vydání rozhodnutí o žádosti o prominutí pokuty.
II. 2. A. Definice závažného porušení da ových nebo ú etních p edpis
Za závažné porušení da ových nebo ú etních p edpis bude považována situace, kdy
osoba, u níž se test provádí (viz níže):
1. Je/byla nespolehlivým plátcem dle § 106a ZDPH nebo nespolehlivou osobou dle
§ 106aa ZDPH. Vzhledem k tomu, že osoba má/m la status nespolehlivého plátce
nebo nespolehlivé osoby z titulu DPH, je z ejmé, že došlo k závažnému porušení
da ových p edpis .
2. Byla alespo jednou pravomocn uznána vinnou ze spáchání n kterého z trestných
in uvedených v § 53 odst. 2 písm. a) a c) da ového ádu.
3. Provád la innosti nebo se zapojila do obchod , u kterých existuje d vodná obava, že
z nich nebude uhrazena da , a správce dan proto u tohoto subjektu vydal zajiš ovací
p íkaz, který nebyl ve lh t uhrazen.
4. Porušila své zákonem stanovené povinnosti zp sobem, který m l za následek
vym ení kterékoli dan podle pom cek nebo dom ení dan podle pom cek oproti
poslední známé dani nebo stanovení dan jejím sjednáním.
5. Závažn zt žuje nebo zt žovala, ma í nebo ma ila správu daní tím, že opakovan v as
nepodala da ové p iznání nebo vyú tování a ke spln ní této své ze zákona plynoucí
povinnosti byla proto vyzvána správcem dan . Za napln ní opakovanosti se v tomto
p ípad považuje, pokud tato situace nastala alespo dvakrát v období 12 po sob
jdoucích kalendá ních m síc p ed podáním žádosti o prominutí.
6. Porušila zákon . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis , takovým
zp sobem, že jí byla pravomocn uložena pokuta podle tohoto zákona; rozhodným
okamžikem pro posouzení spln ní této podmínky je nabytí právní moci rozhodnutí.
7. Je osobou, jíž byla uložena pokuta (za spáchaný delikt dle da ových a/nebo dle
ú etních p edpis ), jejíž horní hranice je zákonem stanovena na min. 250.000 K ;
rozhodným okamžikem pro posouzení spln ní této podmínky je nabytí právní moci
rozhodnutí.
8. Nevede nebo nevedla evidenci stanovenou právním p edpisem nebo uloženou
správcem dan ; zejména se jedná o p ípady, kdy osoba porušila povinnost vést
ú etnictví, a to správn , úpln , pr kazn , srozumiteln , p ehledn a zp sobem
zaru ujícím trvalost ú etních záznam .
9. Jinak závažn
správy daní.

ohrožuje nebo ohrožovala, porušuje nebo porušovala ádný výkon

Pro vylou ení možnosti prominutí sta í napln ní kterékoli situace.
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[zohledn ní objektivních d vod ] Správce dan p i posuzování porušení da ových
a ú etních p edpis vždy zohlední také jemu známé objektivní d vody hodné zvláštního
z etele, které vedly k porušení t chto p edpis . M že se jednat nap . o živelní pohromy,
závažné zdravotní d vody i jiné osobní p ekážky, které da ovému subjektu bránily
v ádném dodržování da ových a ú etních p edpis .
[posuzování bodu 3 a 4] Situaci uvedenou v bod 3 správce dan posuzuje k právní moci
zajiš ovacího p íkazu. U bodu 4 vedle ostatních fakt správce dan zohlední i výši
náhradním zp sobem stanovené dan s tím, že za závažnou se považuje ástka „dom rku“
minimáln ve výši 50.000 K (rozdíl mezi tvrzenou daní a výsledkem vym ení i dom ení).
Tato ástka se posuzuje ve vztahu k jednotlivému zda ovacímu období i jednotlivé
skute nosti, jež je p edm tem jednorázové dan .
II. 2. B. Osoby, u nichž se posuzuje napln ní kritérií dle § 259c odst. 2 da ového ádu
[právní úprava] Podle § 259c odst. 2 da ového ádu musí výše uvedené kritérium spl ovat
da ový subjekt fyzická i právnická osoba a v p ípad , že je da ovým subjektem právnická
osoba, i osoba, která je lenem jeho statutárního orgánu. Ustanovení § 259c odst. 3
da ového ádu stanoví, že pokud právnická osoba závažným zp sobem poruší da ové nebo
ú etní právní p edpisy, hledí se pro ú ely posouzení spln ní podmínky podle odstavce 2
na osobu, která byla v dob tohoto porušení v této právnické osob
lenem statutárního
orgánu, jako by je také porušila.
[u koho se zkoumá] Z tohoto pravidla vyplývá, že napln ní výše uvedených kritérií
( l. II. 2. A.) se musí zkoumat u následujících osob:
Je-li žadatelem o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení fyzická osoba, bude se
napln ní vylu ující podmínky podle § 259c odst. 2 da ového ádu zkoumat u:
- samotné fyzické osoby,
- všech právnických osob, ve kterých fyzická osoba je nebo byla v uplynulých 3 letech
statutárním orgánem nebo lenem statutárního orgánu.
Je-li žadatelem o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení právnická osoba, bude
se napln ní vylu ující podmínky podle § 259c odst. 2 da ového ádu zkoumat u:
- samotné právnické osoby,
- statutárního orgánu této právnické osoby, tj. všech právnických nebo fyzických osob, které
jsou jeho statutárním orgánem nebo jeho lenem,
- u právnických osob, jejichž statutárním orgánem nebo lenem statutárního orgánu je nebo
byla v p edcházejících 3 letech právnická osoba žádající o prominutí nebo její statutární
orgán nebo len jejího statutárního orgánu.
II. 3. Meritorní posouzení – rozsah prominutí
[co se zkoumá] Pokud správce dan dosp je k záv ru, že da ový subjekt splnil požadavky
dle l. II. 2. tohoto pokynu a že je možné da ovému subjektu prominout pokutu za nepodání
kontrolního hlášení, bude v navazující fázi posuzovat, v jakém rozsahu lze pokutu prominout.
[vliv první úvahy] Kladné zodpov zení prvotní otázky, zda lze v bec pokutu za nepodání
kontrolního hlášení prominout, však samo o sob neznamená, že opravdu bude da ovému
subjektu ur itá ástka pokuty prominuta. Rozsah, v jakém lze prominout, bude správce dan
posuzovat dle l. II. 3. tohoto pokynu a m že dosp t k záv ru, že da ovému subjektu
nebude prominuta žádná ást pokuty za nepodání kontrolního hlášení.
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[dv kritéria] Pro posouzení rozsahu prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení
existují 2 kritéria, a to ospravedlnitelný d vod prodlení (§ 101k odst. 2 ZDPH) a etnost
porušování povinností p i správ daní da ovým subjektem (§ 259c odst. 1 da ového ádu).
Pokutu lze prominout do výše 100 %.
[vztah mezi kritérii] Základním požadavkem pro možnost prominutí pokuty za nepodání
kontrolního hlášení je napln ní kritéria dle l. II. 3. A. tohoto pokynu. Pokud dojde k jeho
napln ní, posoudí správce dan napln ní kritéria dle l. II. 3. B. tohoto pokynu. Po posouzení
tohoto kritéria pak zjistí, zda da ovému subjektu zbyla ur itá ástka k prominutí, a rozhodne
o jejím prominutí. Pokud nezbyla žádná ástka k prominutí, žádost da ového subjektu
zamítne.
II. 3. A. Ospravedlnitelný d vod
[právní úprava] Podle § 101k odst. 2 ZDPH správce dan m že zcela nebo z ásti
prominout pokutu za nepodání kontrolního hlášení, pokud k nespln ní povinnosti
sankcionovanému pokutou došlo z d vodu, který lze s p ihlédnutím k okolnostem daného
p ípadu ospravedlnit.
[posouzení] Správce dan posoudí, zda došlo v konkrétním p ípad k nespln ní povinnosti
sankcionovanému pokutou z ospravedlnitelného d vodu (viz tabulka níže). Procentuální
ohodnocení dle tohoto lánku, pro jehož stanovení je základem konkrétní 100% výše pokuty,
je pak východiskem pro modifikaci výše promíjené ástky dle l. II. 3. B. tohoto pokynu.
Sv d í-li da ovému subjektu p i posouzení konkrétního nespln ní povinnosti
sankcionovanému pokutou více ospravedlnitelných d vod , je základem pro další výpo et
správce dan
ten nejlépe ohodnocený dle níže uvedené tabulky. V p ípad
ospravedlnitelných d vod
. 15 a 16 níže uvedené tabulky se tyto body
ospravedlnitelných d vod uplatní p ednostn .
[napln ní d vodu] Správce dan posuzuje napln ní ospravedlnitelného d vodu - dle
jednotlivých bod (kritérií) v tabulce níže: „Ospravedlnitelný d vod“.
[individualizace nepodání] Ospravedlnitelný d vod je t eba zkoumat ke každému
jednotlivému nespln ní povinnosti sankcionovanému pokutou ve smyslu § 101h odst. 1
písm. b) až d) ZDPH, jehož se da ový subjekt dopustil.
[testování ospravedlnitelného d vodu] Ospravedlnitelný d vod týkající se zdravotního
stavu nebo živelních pohrom (bod . 1, 3 až 9 tabulky „Ospravedlnitelných d vod “)
se testuje samostatn u da ového subjektu a samostatn u jeho zástupce ve smyslu § 25
da ového ádu, pokud práv tento zástupce byl v dané lh t nebo v náhradní lh t oprávn n
ú inn podat p edm tné kontrolní hlášení, ke kterému se váže pokuta za nepodání
kontrolního hlášení (dále jen „zástupce“ nebo „jeho zástupce“). V p ípad , že
ospravedlnitelný d vod (zdravotní, živelní pohromy) naplní da ový subjekt i zástupce, pak
se p íslušné procentuální ohodnocení nes ítá.
V ostatních p ípadech tabulky „Ospravedlnitelných d vod “ se u testování
nerozlišuje, zda p íslušné pochybení zakládající vznik pokuty bylo zp sobeno
da ovým subjektem nebo jeho zástupcem (tj. p i výkonu funkce zastoupení). Vznik
p íslušné pokuty se váže v zásad k da ovému subjektu, který iní úkony (pln ní
povinností) v i správci dan bu to osobn nebo prost ednictvím zástupce.
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[zdravotní stav] Ospravedlnitelný d vod mající vazbu na zdravotní stav se testuje u fyzické
osoby, která je da ovým subjektem nebo zástupcem. U da ového subjektu nebo zástupce,
který je obchodní korporací, avšak jeho statutární orgán je tvo en jedinou fyzickou osobu
(nap . jediný jednatel spole nosti s ru ením omezeným), se ospravedlnitelný d vod mající
vazbu na zdravotní stav testuje práv u této fyzické osoby.
[živelní pohroma] Za živelní pohromu se považuje nezavin ný požár a výbuch, blesk,
vich ice s rychlostí v tru nad 75 km/h, povode , záplava, krupobití, sesouvání p dy, sesuny
p dy a skalní z ícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s pr myslovým nebo stavebním
provozem, sesouvání nebo z ícení lavin a zem t esení dosahující alespo 4. stupn
mezinárodní stupnice udávající makroseismické ú inky zem t esení.
[relevantní skute nosti] Generální finan ní editelství uvádí skute nosti zakládající
ospravedlnitelný d vod nespln ní povinnosti sankcionovanému pokutou a stanoví jejich
procentuální vyjád ení:
Ospravedlnitelný d vod

1.

2.

3.

4.

Jedná se o da ový subjekt nebo jeho zástupce, u kterého nastalý
nep íznivý zdravotní stav zabránil plnit jeho povinnost podat kontrolní
hlášení ve lh t pro jeho podání dle § 101e ZDPH nebo § 101f
ZDPH, pokud takový zdravotní stav vznikl akutn a ne d íve než 10
pracovních dn p ed posledním dnem této lh ty pro podání
kontrolního hlášení a v den lh ty pro podání kontrolního hlášení dle §
101e ZDPH nebo § 101f ZDPH takový nep íznivý zdravotní stav trval
(nutno doložit prokazatelným zp sobem). Tento ospravedlnitelný
d vod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. b)
ZDPH.
Da ový subjekt podal ve lh t p ihlášku k registraci dle § 94 ZDPH,
avšak související registra ní ízení trvalo i v den, ve kterém nastal
poslední den lh ty pro podání kontrolního hlášení dle § 101e ZDPH,
jež nebylo ve lh t podáno, avšak bylo tak u in no nejpozd ji do 3
pracovních dn po nabytí právní moci rozhodnutí o registraci. Tento
ospravedlnitelný d vod se použije u pokuty stanovené dle § 101h
odst. 1 písm. b) ZDPH.
Da ový subjekt nebo jeho zástupce byl stižen hromadnou i
individuální živelní pohromou, která vznikla v den, p ípadn
v n kterém z 5 bezprost edn p edcházejících kalendá ních dn ,
v n mž nastal poslední den lh ty pro podání kontrolního hlášení dle §
101e ZDPH a § 101f ZDPH (nutno doložit prokazatelným zp sobem).
Tento ospravedlnitelný d vod se použije u pokuty stanovené dle §
101h odst. 1 písm. b) ZDPH.
Jedná se o da ový subjekt nebo jeho zástupce, u kterého nastalý
nep íznivý zdravotní stav zabránil plnit jeho povinnost stanovenou ve
výzv dle § 101g odst. 2 a 3 ZDPH, pokud takový zdravotní stav
vznikl akutn a ne d íve než 15 pracovních dn p ed posledním
dnem lh ty pro podání následného kontrolního hlášení dle § 101g
odst. 2 a 3 ZDPH a sou asn trval v den oznámení výzvy a po celou
dobu lh ty pro podání p edm tného následného kontrolního hlášení
(nutno doložit prokazatelným zp sobem). Tento ospravedlnitelný
d vod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. c)
ZDPH, pokud je p edm tné následné kontrolní hlášení podáno
nejpozd ji 5. pracovní den po uplynutí lh ty pro jeho podání.

Procentuální
ohodnocení

100 %

90 %

100 %

100 %
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5.

Jedná se o da ový subjekt nebo jeho zástupce, jehož postihnul
nep íznivý zdravotní stav trvající alespo ást lh ty dle § 101g odst.
3 ZDPH (nutno doložit prokazatelným zp sobem) a sou asn
nesplnil svou povinnost vyplývající z výzvy dle § 101g odst. 2 a 3
ZDPH ve lh t , avšak u inil tak nejpozd ji do 3 pracovních dn po
uplynutí této lh ty. Tento ospravedlnitelný d vod se použije u pokuty
stanovené dle § 101h odst. 1 písm. c) ZDPH.

Da ový subjekt nebo jeho zástupce byl stižen hromadnou i
individuální živelní pohromou, která nastala v kterýkoliv den v období,
které zapo alo b žet 5 kalendá ních dn p ede dnem oznámení
výzvy dle § 101g odst. 2 ZDPH a skon ilo posledním dnem lh ty pro
6. podání následného kontrolního hlášení dle § 101g odst. 3 ZDPH
(nutno doložit prokazatelným zp sobem). Tento ospravedlnitelný
d vod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. c)
ZDPH, pokud je p edm tné následné kontrolní hlášení podáno
nejpozd ji 5. pracovní den po uplynutí lh ty pro jeho podání.
Jedná se o da ový subjekt nebo jeho zástupce, u kterého nastalý
nep íznivý zdravotní stav zabránil plnit jeho povinnost podat kontrolní
hlášení ve lh t pro jeho podání dle § 101e ZDPH nebo § 101f
ZDPH, pokud tento zdravotní stav vznikl akutn a ne d íve než 10
pracovních dn p ed posledním dnem lh ty pro podání kontrolního
hlášení dle § 101e ZDPH nebo § 101f ZDPH a tento zdravotní stav
7.
nep etržit trval i v poslední den náhradní lh ty pro podání
kontrolního hlášení vzniklé oznámením výzvy dle § 101g odst. 1
ZDPH
(nutno
doložit
prokazatelným
zp sobem).
Tento
ospravedlnitelný d vod se použije u pokuty stanovené dle § 101h
odst. 1 písm. d) ZDPH, pokud je p edm tné kontrolní hlášení
podáno nejpozd ji 5. pracovní den po uplynutí náhradní lh ty.
Jedná se o da ový subjekt nebo jeho zástupce, jehož postihnul
nep íznivý zdravotní stav trvající alespo
ást náhradní lh ty dle
§ 101g odst. 1 ZDPH (nutno doložit prokazatelným zp sobem)
8. a sou asn nesplnil svou povinnost vyplývající z výzvy dle § 101g
odst. 1 ZDPH v as, avšak u inil tak nejpozd ji do 3 pracovních dn
po uplynutí náhradní lh ty. Tento ospravedlnitelný d vod se použije u
pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. d) ZDPH.
Da ový subjekt nebo jeho zástupce byl stižen hromadnou i
individuální živelní pohromou, která vznikla v den, p ípadn
v n kterém z 5 bezprost edn p edcházejících kalendá ních dn ,
v n mž nastal poslední den náhradní lh ty pro podání kontrolního
9. hlášení dle § 101g odst. 1 ZDPH (nutno doložit prokazatelným
zp sobem). Tento ospravedlnitelný d vod se použije u pokuty
stanovené dle § 101h odst. 1 písm. d) ZDPH, pokud je p edm tné
kontrolní hlášení podáno nejpozd ji 5. pracovní den po uplynutí
náhradní lh ty dle § 101g odst. 1 ZDPH.
V poslední den lh ty nebo náhradní lh ty pro spln ní povinnosti
související s kontrolním hlášením nebyl zcela nebo ást dne
funk ní da ový portál Finan ní správy R (www.daneelektronicky.cz)
související s podáním kontrolního hlášení - p i emž se nejednalo o
10. zve ejn nou plánovanou odstávku da ového portálu - a Finan ní
správa R nefunk nost vzniklou na její stran oznámila na svých
internetových stránkách (www.financnisprava.cz). P edm tné podání
bylo ú inn podáno bezodkladn po zprovozn ní da ového portálu,
nejpozd ji však následující pracovní den. Tento ospravedlnitelný

70 %

100 %

100 %

50 %

50 %

100 %
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11.

12.

13.

14.

15.

d vod se použije u pokuty za nepodání kontrolního hlášení (tj. § 101h
odst. 1 písm. b) až d) ZDPH).
Da ový subjekt má možnost obecného prominutí dvou pochybení
vztahujícím se k pln ní povinností u kontrolního hlášení a
zakládajícím vznik pokuty.
Tento ospravedlnitelný d vod se použije u pochybení nastalých
v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 u pokut stanovených dle
§ 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH, s výjimkou pochybení,
na které je aplikován d vod . 1 až 10 a 13 až 17 tabulky.
Da ový subjekt má možnost obecného prominutí jednoho
pochybení vztahujícího se k pln ní povinností u kontrolního hlášení a
zakládajícím vznik pokuty.
Tento ospravedlnitelný d vod se použije u pochybení nastalého
v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a v období od 1. 1. 2018
do 31. 12. 2018 u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. b) až
d) ZDPH, s výjimkou pochybení, na které je aplikován d vod . 1 až
10 a 13 až 17 tabulky. Každý z kalendá ních rok 2017 a 2018 se
z pohledu po tu nastalých pochybení posuzuje samostatn .
Da ový subjekt podal dodate né potvrzení kontrolního hlášení za
podmínek uvedených v da ovém ádu po lh t stanovené pro podání
kontrolního hlášení (§ 101d ZDPH), avšak k tomuto dodate nému
potvrzení došlo ve lh t podle ustanovení § 71 odst. 3 da ového
ádu, ímž se podání kontrolního hlášení stalo neú inným.
Tento ospravedlnitelný d vod se použije u pokut podle § 101h odst. 1
písm. b) a d) ZDPH, pokud k tomuto pochybení došlo u kontrolního
hlášení podaného za období zahrnující leden až prosinec 2016 a
zárove da ový subjekt do vydání rozhodnutí o žádosti o prominutí
pokuty již u inil platné podání kontrolního hlášení za p edm tné
období.
Skute nost zakládající vznik pokuty za nepodání kontrolního hlášení
vznikla v období ode dne úmrtí z stavitele do 20. dne následujícího
ode dne, kdy správci dan bylo doru eno oznámení/potvrzení notá e
nebo sd lení soudu o ur ení osoby spravující poz stalost.
Tento ospravedlnitelný d vod se použije u pokuty za nepodání
kontrolního hlášení podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH
a pouze v p ípad , že da ový subjekt (z stavitel) nemá pro ú ely
pln ní povinností u kontrolního hlášení zástupce nebo jím pov ené
osoby pro výkon této innosti.
Da ový subjekt reagoval na výzvu vydanou podle § 101g odst. 1
ZDPH k podání kontrolního hlášení nebo následného kontrolního
hlášení po uplynutí náhradní lh ty stanovené v § 101g odst. 1 s tím,
že povinnost podat kontrolní hlášení nebo následné kontrolní hlášení
mu ze zákona nevznikla.
Tento ospravedlnitelný d vod se použije, pokud da ovému subjektu
povinnost podat kontrolní hlášení nebo následné kontrolní hlášení ze
zákona skute n nevznikla, u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1
písm. d) ZDPH, pokud je na výzvu reagováno nejpozd ji 5. pracovní
den po uplynutí náhradní lh ty dle § 101g odst. 1 ZDPH a sou asn
se jedná o jediné pochybení do vydání rozhodnutí o žádosti
o prominutí pokuty v jednotlivých kalendá ních letech 2016, 2017
a 2018 (p i emž se posuzuje zvláš období od 1. 1. 2016
do 31. 12. 2016, od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a od 1. 1. 2018
do 31. 12. 2018) s výjimkou pochybení, na které je aplikován
ospravedlnitelný d vod . 1 až 14, 17 této tabulky.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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Da ový subjekt podal následné kontrolní hlášení jako reakci na výzvu
ke zm n , dopln ní, i potvrzení údaj (§ 101g odst. 2 ZDPH) po
uplynutí stanovené lh ty (§101g odst. 3 ZDPH) s tím, že potvrzuje
správnost naposledy podaného kontrolního hlášení.
Tento ospravedlnitelný d vod se použije, pokud da ovému subjektu
povinnost zm nit nebo doplnit údaje skute n nevznikla, u pokuty
stanovené dle § 101h odst. 1 písm. c) ZDPH, pokud je p edm tné
16.
následné kontrolní hlášení podáno nejpozd ji 5. pracovní den po
uplynutí stanovené lh ty pro jeho podání a sou asn se jedná
o jediné pochybení do vydání rozhodnutí o žádosti o prominutí pokuty
v jednotlivých kalendá ních letech 2016, 2017 a 2018 (p i emž se
posuzuje zvláš období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, od 1. 1. 2017
do 31. 12. 2017 a od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018) s výjimkou
pochybení, na které je aplikován ospravedlnitelný d vod . 1 až 14, 17
této tabulky.
Stav zakládající pokutu podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH byl
založen výzvou k podání kontrolního hlášení nebo následného
kontrolního hlášení, která byla da ovému subjektu nebo jeho zástupci
17.
zaslána pouze na e-mailový kontakt, a to v období od 1. 1. 2016 do
15. 2. 2017, kdy došlo k vyhlášení nálezu Ústavního soudu, sp. zn. Pl.
ÚS 32/15, ze dne 6. 12. 2016 ve Sbírce zákon (zrušení § 101g odst.
5 ZDPH).

100 %

100 %

[poznámka k up esn ní]
Pro bod . 11 a 12 výše uvedené tabulky „Ospravedlnitelných d vod “ se pro jednozna né
ur ení období (kalendá ního roku), do kterého nastalé pochybení spadá, považuje za den,
kdy pochybení nastalo:
pro vydanou pokutu dle § 101h odst. 1 písm. b) ZDPH den po marném uplynutí lh ty
pro podání kontrolního hlášení podle § 101e nebo § 101f ZDPH;
- pro vydanou pokutu dle § 101h odst. 1 písm. c) a d) ZDPH den po marném uplynutí
lh ty podle § 101g odst. 1 a 3 ZDPH (ze související výzvy).
Pro body . 15 a 16 platí vybrané obdobn .
Generální finan ní editelství stanovuje rozsah ospravedlnitelných d vod v maximální
možné mí e dle aktuálních poznatk dopadu sank ního systému kontrolního hlášení dle
§ 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH, p i emž s ohledem na možný budoucí vývoj nelze
vylou it p ípadné další aktualizace.
II. 3. B.

etnost porušování povinností p i správ daní

[právní úprava] Podle § 259c odst. 1 da ového ádu platí, že p i posouzení žádosti
o prominutí dan nebo p íslušenství dan správce dan zohlední etnost porušování
povinností p i správ daní da ovým subjektem. Jedná se o kritérium, které m že modifikovat
procentní sazbu k prominutí zjišt nou dle l. II. 3. A. tohoto pokynu, a to jejím snížením.
[postup správce dan ] Po zjišt ní procentní sazby dle l. II. 3. A. tohoto pokynu správce
dan posoudí napln ní níže uvedených situací da ovým subjektem a p i spln ní jedné nebo
více z nich ode te p íslušnou procentní sazbu (tzn. procentuální ohodnocení p i porušení
povinností z r zných bod se s ítá). Porušení jakékoliv povinnosti dle níže uvedené tabulky
se testuje u da ového subjektu (nikoliv u jeho zástupce).
[napln ní podmínky] Správce dan
rozhodnutí o žádosti.

posuzuje napln ní této podmínky ke dni vydání
9

[relevantní skute nosti] Generální finan ní editelství uvádí skute nosti, na které bude
správce dan brát z etel p i zohled ování kritéria etnosti porušování povinností da ovým
subjektem p i správ daní, a stanoví jejich procentuální vyjád ení:

Druh porušení povinnosti da ového subjektu
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ke dni vydání rozhodnutí o žádosti eviduje správce dan u da ového
subjektu vykonatelný nedoplatek z jiného da ového ízení.
V posledních 3 letech byla da ovému subjektu alespo dvakrát
pravomocn stanovena kterákoli da podle pom cek dle § 98 da ového
ádu bez sou innosti da ového subjektu, a to bez ohledu na ástku takto
stanovené dan . Pro ú ely spln ní této podmínky je rozhodné datum
nabytí právní moci rozhodnutí.
V posledních 3 letech byla da ovému subjektu alespo dvakrát
pravomocn uložena po ádková pokuta dle § 247 da ového ádu. Pro
ú ely spln ní této podmínky je rozhodné datum nabytí právní moci
rozhodnutí.
V posledních 3 letech byla da ovému subjektu alespo dvakrát
pravomocn uložena pokuta za nespln ní povinnosti nepen žité povahy
dle § 247a da ového ádu. Pro ú ely spln ní této podmínky je rozhodné
datum nabytí právní moci rozhodnutí.
V posledních 3 letech byla da ovému subjektu alespo dvakrát
pravomocn uložena pokuta za opožd né tvrzení dan dle § 250
da ového ádu. Pro ú ely spln ní této podmínky je rozhodné datum
nabytí právní moci rozhodnutí.
V posledních 3 letech byla da ovému subjektu alespo dvakrát
pravomocn uložena pokuta dle § 101h odst. 2 ZDPH. Pro ú ely spln ní
této podmínky je rozhodné datum nabytí právní moci rozhodnutí.

Procentuální
ohodnocení
- 50 %

- 50 %

- 50 %

- 50 %

- 50 %

- 50 %

[p íklad] 3 dny p ed koncem lh ty pro podání kontrolního hlášení byl zástupce k podání
kontrolního hlášení akutn na týden hospitalizován v nemocnici (tj. nejednalo se
o plánovanou operaci i pobyt v lázních). Kontrolní hlášení nebylo podáno ve lh t pro jeho
podání, avšak bylo tak u in no v náhradní lh t poté, co k tomu byl da ový subjekt vyzván
správcem dan dle § 101g odst. 1 ZDPH. V rámci ízení o prominutí pokuty za nepodání
kontrolního hlášení správce dan zjistil, že v posledních 3 letech byla da ovému subjektu
ty ikrát pravomocn uložena pokuta za opožd né tvrzení dan dle § 250 da ového ádu.
Za napln ní ospravedlnitelného d vodu p ísluší da ovému subjektu ohodnocení 100 %,
za etné porušování povinností p i správ daní je však nutné ode íst 50 %. Da ovému
subjektu bude prominuto 50 % z celkové výše pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

l. III. – Procesní ustanovení
[žádost a p íslušnost] O prominutí pokuty rozhoduje správce dan na základ žádosti
o prominutí pokuty da ového subjektu. Žádost o prominutí pokuty se podává u správce dan
v cn a místn p íslušného ke správ dan , k níž se váže pokuta, jejíž prominutí je žádáno,
v dob podání žádosti o prominutí o pokuty.
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[odkladný ú inek] Podání žádosti o prominutí pokuty má podle § 101k odst. 4 ZDPH
odkladný ú inek na vykonatelnost platebního vým ru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti
uhradit tuto pokutu. Podá-li tedy da ový subjekt žádost o prominutí pokuty, není povinen
hradit tuto pokutu do doby ukon ení ízení o prominutí pokuty ( ízení je ukon eno
oznámením rozhodnutí, proti kterému již není možno podat odvolání); není p itom rozhodné,
zda o žádosti o prominutí pokuty bude rozhodnuto meritorn i nikoli.
[p edm t ízení] Žádostí o prominutí pokuty je zahájeno ízení o prominutí pokuty dle ur ení
da ového subjektu. Správce dan není vázán návrhem da ového subjektu ohledn rozsahu
prominutí (§ 101k odst. 2 ZDPH), m že tedy prominout více nebo i mén , než da ový
subjekt žádá.
[z eho správce dan
erpá] Rozhoduje-li správce dan o žádosti o prominutí pokuty,
vychází zejména z podklad , které má shromážd ny v da ovém spise da ového subjektu,
z informací na erpaných ze systému ADIS, z tvrzení uvedených v žádosti a z doklad , které
ke své žádosti da ový subjekt p ipojil. Správce dan zjiš uje, zda existují a jsou prokázány
zákonné podmínky, pro které m že pokutu za nepodání kontrolního hlášení prominout.
[napln ní vylu ující podmínky] Spln ní požadavk dle l. II. 2. tohoto pokynu bude
posuzováno v rámci všech ízení s da ovým subjektem u všech v cn i místn p íslušných
správc dan . Správce dan bude p evážn využívat automatizovanou podporu v systému
ADIS, která pracuje s daty, kterými disponuje. Správce dan bude tedy vycházet
z dostupných informací, které má v moment vydávání rozhodnutí o prominutí pokuty
k dispozici.
[d kazní b emeno da ového subjektu] Pokud da ový subjekt splní své b emeno tvrzení
v tom smyslu, že žádost o prominutí pokuty obsahuje precizn popsané d vody, pro které
žádá prominout, avšak da ový subjekt své tvrzení uvedené v žádosti nedoloží, a ani správce
dan nemá tvrzení da ového subjektu jakkoliv podep eno obsahem da ového spisu, nese
da ový subjekt riziko možného negativního rozhodnutí v dané v ci. V p ípad využití
aplikace obecného bodu . 11 a 12 tabulky „Ospravedlnitelných d vod “ v ásti II. 3 A.
Ospravedlnitelný d vod - není uvedené vyžadováno.
V p ípad podané žádosti jde ryze o dispozitivní úkon da ového subjektu, a proto da ový
subjekt nem že být nucen k prokázání tvrzených skute ností, a to i s ohledem na ustanovení
§ 92 da ového ádu, jehož zn ní na ízení o prominutí pokuty za nepodání kontrolního
hlášení nedopadá.
[dokdy lze prominout] K prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení m že dojít
do doby uplynutí lh ty pro placení dan , a to i poté, kdy došlo k její úhrad (§ 259 odst. 2
da ového ádu).
[rozhodnutí] Pro specifikaci pokuty za nepodání kontrolního hlášení, pro vydání rozhodnutí
mimo meritum v ci a pro vydání meritorního rozhodnutí se p im en
použije
l. IV. 1 Pokynu GF D-21 k promíjení p íslušenství dan , s výjimkou odstavce upravujícího
lh ty pro vydání rozhodnutí.
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[lh ta pro vydání rozhodnutí] Rozhodnutí bude vydáno ve lh t 6 m síc ode dne, kdy
žádost došla v cn a místn p íslušnému správci dan . Lh ta se staví ode dne odeslání
žádosti o stanovisko Ú adu pro ochranu hospodá ské sout že i Ministerstva zem d lství
(§ 3 odst. 3 písm. h) zákona . 215/2004 Sb., o úprav n kterých vztah v oblasti ve ejné
podpory a o zm n zákona o podpo e výzkumu a vývoje, ve zn ní pozd jších p edpis , dále
jen „zákon . 215/2004 Sb.“) do dne doru ení stanoviska správci dan . Lh ta se dále staví
ode dne odeslání žádosti o stanovisko Ú adu pro ochranu hospodá ské sout že i
Ministerstva zem d lství (§ 4 odst. 2 zákona . 215/2004 Sb.) do dne doru ení negativního
stanoviska správci dan nebo do ukon ení ízení p ed Komisí EU.
[vztah k ve ejné podpo e] – P i posuzování vztahu k ve ejné podpo e se p im en použije
l. V Pokynu GF D-21 k promíjení p íslušenství dan .

l. IV. – Ú innost
Tento pokyn nabývá platnosti dnem podpisu a ú innosti dnem zve ejn ní.

Ing. Martin Jane ek, v. r.
generální editel
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