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KONTROLNÍ HLÁŠENÍ K DPH:
POZOR NA PŘÍSNÉ POKUTY
Současně s kontrolním hlášením k DPH byly zavedeny
i přísné pokuty. V následujícím textu bychom Vás s nimi
chtěli detailněji seznámit. Současně upozorňujeme na
návrh novely zákona o DPH, která má dopad sankcí zmírnit.

Základní pokuta

Roman Pecháček
daňový poradce

Pokuta 1 000 Kč bude uložena každému plátci DPH, který
nepodá kontrolní hlášení v řádné lhůtě. To je nutno doručit
správci daně nejpozději 25. den po skončení kalendářního
měsíce (právnické osoby) nebo 25. den po skončení měsíčního nebo čtvrtletního zdaňovacího období (fyzické osoby).
Stačí se tedy opozdit o jediný den, a správce daně automaticky pokutu vyměří.
Podle návrhu novely by správce daně neměl pokutu 1 000
Kč uložit při prvním promeškání lhůty v kalendářním roce.
Současně obsahuje návrh novely přechodné ustanovení,
podle něhož by pokuty nevyměřené do data účinnosti
novely zanikly.

Pokuty po výzvě k podání řádného kontrolního hlášení
Pokud plátce DPH zmešká řádnou lhůtu pro podání kontrolního hlášení, může jej správce daně vyzvat k jeho podání
v náhradní lhůtě pěti kalendářních dnů.
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Podá-li plátce daně kontrolní hlášení v uvedené pětidenní
lhůtě, uloží mu správce daně pokutu ve výši 10 000 Kč.
Nestihne-li daňový subjekt podat kontrolní hlášení v náhradní pětidenní lhůtě, uloží mu správce daně pokutu
ve výši 50 000 Kč.

Taková sankce už může být pro mnohé plátce DPH citelná.
V současnosti není možné požádat o prominutí uvedené
pokuty. Podle návrhu novely bude moci plátce DPH požádat o prominutí uvedených pokut. Žádost o prominutí má
být zpoplatněna částkou 1 000 Kč. Správce daně bude moci
žádosti vyhovět pouze „z důvodu, který lze s přihlédnutím
k okolnostem daného případu ospravedlnit“.

Pokuta po výzvě k podání následného kontrolního
hlášení

Pokuta hrozí také plátci DPH, který podal kontrolní hlášení
v řádné lhůtě. Správce daně jej totiž po analýze jím podaného kontrolního hlášení může vyzvat ke změně, doplnění
či potvrzení uvedených údajů. Tato lhůta je velice krátká –
pět kalendářních dnů. Vyzve-li tedy správce daně daňový
subjekt v pátek, musí tento reagovat na výzvu nejpozději
ve středu následujícího týdne. Nestihne-li plátce DPH
reagovat do středy, správce daně mu automaticky vyměří
pokutu ve výši 30 000 Kč.
Podle novely má lhůta ke změně, doplnění či potvrzení
údajů v kontrolním hlášení činit pět pracovních, nikoliv
kalendářních dnů. Současně má být možné požádat
o prominutí pokuty.

Pokuta při neodstranění pochybností správce daně

Další pokuta, a to až 50 000 Kč, postihne daňový subjekt,
který sice podal následné kontrolní hlášení, ale nerozptýlil
pochybnosti správce daně vyjádřené předtím v jeho výzvě
ke změně nebo doplnění tvrzených údajů.
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Nejvyšší pokuta

Správce daně je oprávněn uložit pokutu do 500 000 Kč
tomu, kdo „nesplněním povinnosti související s kontrolním
hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu daní“.

Splatnost pokut a možnost odvolání

Všechny pokuty jsou splatné do 15 dnů od nabytí právní
moci platebního výměru, kterým byly vyměřeny. Proti
platebnímu výměru lze podat odvolání, které má odkladný
účinek. Splatnost pokuty se tak fakticky odsouvá až

k okamžiku ukončení případného odvolacího řízení. Odkladný účinek má mít rovněž podání žádosti o prominutí
pokuty za nepodání kontrolního hlášení.
Rádi Vám pomůžeme s podáváním kontrolních hlášení
řádně a včas. Neváhejte se tedy na nás obrátit!
S přátelským pozdravem
Tým WTS Alfery
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Upozornění: Výše uvedené informace mají pouze obecný charakter a nejsou komplexním vyčerpáním zmíněných témat. Jejich účelem je pouze upozornit na nejzávažnější body novelizací a změn. Jakékoliv nároky na odškodnění za kroky podniknuté na základě těchto informací nebudou akceptovány. Použijete-li informace v tomto
materiálů obsažené, budete tak činit na vlastní riziko a odpovědnost. Informace z tohoto materiálu prosím neužívejte jako základ pro konkrétní rozhodnutí a využijte
vždy našich profesionálních služeb kvalifikovaných odborníků.

