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Snížení pokuty za opožděné tvrzení daně

Zpřísnění sankcí za neuložení účetní závěrky do sbírky listin

Nepodá-li daňový subjekt včas daňové tvrzení (přiznání, vyúčtování nebo hlášení), uloží mu správce

daně pokutu. Například u opožděně podaného daňového přiznání činí pokuta 0,05 % z vykázané

částky daně nebo nadměrného odpočtu za každý den prodlení, maximálně však 5 %. Současně nesmí

pokuta převýšit 300 000 Kč.

Od 1. ledna 2014 je výše pokuty poloviční, jsou-li splněny obě následující podmínky:

a) Daňový subjekt podá daňové tvrzení do 30 dnů od marného uplynutí lhůty pro jeho podání.

b) Správce daně nezjistí v daném roce jiné prodlení daňového subjektu, a to včetně prodlení do

pěti pracovních dnů, za které správce daně nevyměřuje pokutu.

O snížení pokuty nemusí daňový subjekt žádat, správce daně pokutu upraví automaticky.

Pro doplnění si dovolujeme uvést, že způsob stanovení a výše daňového penále a úroku z prodlení se

od 1. ledna 2014 nemění.

Účetní závěrku je nutné spolu s daňovým přiznáním odevzdat správci daně. Současně je třeba účetní

závěrku uložit do sbírky listin u příslušného rejstříkového soudu. Ten je oprávněn uložit za nesplnění

této povinnosti sankci.

Do 31. prosince 2013 mohl rejstříkový soud za neuložení listin na základě výzvy opakovaně uložit

pokutu do výše 20 000 Kč. Od 1. ledna 2014 došlo ke zpřísnění sankcí. Neuposlechne-li obchodní

korporace výzvu soudu k dodání listin, může jí být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.

Při opakovaném porušení, nebo může-li takové neplnění mít závažné důsledky pro třetí osoby a je na

tom právní zájem, může soud zahájit řízení o zrušení obchodní korporace s likvidací. Předtím je ale

soud povinen na tuto skutečnost upozornit a poskytnout přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků.

Zpřísnění sankcí se samozřejmě týká i ostatních dokumentů, které se povinně ukládají do sbírky listin.

Za neuložení účetní závěrky do sbírky listin může i nadále uložit pokutu také správce daně, a to až do

výše 3 % hodnoty aktiv.

V případě zájmu o bližší informace nás prosím neváhejte kontaktovat.
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