Právní novinky
Deloitte Česká republika
duben 2017

Dodatek k pokynu o promíjení
pokut za nepodání kontrolního
hlášení přináší jen zdánlivou úlevu

Sjednocení postupů při elektronické
komunikaci v soudním řízení

Právní novinky – duben 2017

Dodatek k pokynu o promíjení pokut za nepodání
kontrolního hlášení přináší jen zdánlivou úlevu
Počátkem března vydalo Generální
finanční ředitelství dodatek ke svému
pokynu k promíjení pokut za nepodání
kontrolního hlášení (D-29). Mediálně
byla tato změna prezentována jako
významná úleva pro poctivé plátce
DPH. Při důkladnějším pohledu se
však zdá, že tento krok skutečné
zlepšení situace dotčených plátců DPH
nepřináší.
Zákon o dani z přidané hodnoty od 1. ledna
2016 ukládá plátcům DPH povinnost podávat kontrolní hlášení a následná kontrolní
hlášení. Současně upravuje dva typy sankcí
za nesplnění těchto povinností, a to pevně
stanovené pokuty (fixní) a pokuty se stanovenou horní sazbou (flexibilní).
Fixní pokuty
Pevně stanovené pokuty je správce daně
povinen uložit přesně v zákonem stanovené výši. Tyto pokuty postihují pozdní

podání, resp. nepodání kontrolního hlášení
a následného kontrolního hlášení. Mohou
být teoreticky na žádost plátce daně zcela
či zčásti prominuty.
Více důvodů k prominutí
Dosud byly podmínky prominutí nastaveny
poměrně přísně, v zásadě se přihlíželo
pouze k závažným zdravotním důvodům
nebo živelným pohromám. Nově bude
možné prominout pokutu i tehdy, pokud
se plátce daně během roku 2016 dopustil
nanejvýš dvou pochybení při podávání
kontrolních hlášení (za rok 2017 již bude
takto promíjena pokuta pouze za jediné
pochybení). Musí se přitom jednat o pochybení, na které nedopadá žádný z ostatních
ospravedlnitelných důvodů pro prominutí
pokuty uvedených v pokynu GFŘ. Za určitých okolností bude také možné prominout pokuty uložené v letech 2016 a 2017
v souvislosti s pozdním podáním následného kontrolního hlášení, jímž bylo pouze

potvrzováno předchozí kontrolní hlášení.
V neposlední řadě může být prominuta
i pokuta, která byla plátci uložena v souvislosti s nevyhověním výzvě zaslané pouze
na e-mailový kontakt.
Opožděné podání kontrolního hlášení
nebo následného kontrolního hlášení
(z důvodů zjištěných plátcem daně) ještě
před doručením výzvy správce daně je
podle zákona sankcionováno pokutou
ve výši 1 000 Kč. Uposlechnutí výzvy
správce daně a podání kontrolního hlášení
ve stanovené náhradní lhůtě bude potrestáno pokutou ve výši 10 000 Kč. Nepodání
kontrolního hlášení ani v náhradní lhůtě je
pak trestáno pokutou ve výši 50 000 Kč.
Nepodání následného kontrolního hlášení
na základě výzvy k odstranění pochybností o podaném kontrolním hlášení je
pokutováno částkou 30 000 Kč. V případě
této pokuty se ovšem správci daně v praxi
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uchylují k rozšiřujícímu výkladu a v rozporu
se zněním zákona a příslušné důvodové
zprávy pokutují plátce nejen za nepodání,
ale i za pozdní podání tohoto následného
kontrolního hlášení.
Flexibilní pokuty: Vyhovět výzvě
nestačí
Druhý typ představují pokuty, u nichž
zákon stanoví pouze maximální částku, kterou nelze překročit. Konkrétní výše pokuty
závisí na uvážení příslušného správce daně.
Pokuty, jejichž výši určuje správce daně,
nelze prominout. To ani tehdy, pokud se
následně v daňovém řízení prokáže, že
pochybnosti či závěry správce daně byly
nepodložené. V odůvodněných případech
je proto namístě, se proti uložení takové
pokuty aktivně bránit podáním odvolání
a následně i správní žalobou.

Za závažné ztěžování nebo maření správy
daní neplněním povinností souvisejících
s kontrolním hlášením lze uložit pokutu až
500 000 Kč. Tato sankce může být uložena
i souběžně s pokutou za opožděné podání
(či nepodání) kontrolního hlášení nebo
s pokutou za neodstranění pochybností
v podaném kontrolním hlášení.
Výše uvedeným pokutám vždy předchází
nesplnění nebo porušení určité povinnosti. Kromě toho však zákon předvídá,
že sankce bude uložena i tomu, kdo podal
následné kontrolní hlášení řádně a včas.
Plátce daně je totiž pokutován i tehdy,
pokud se mu následným kontrolním
hlášením nepodařilo odstranit pochybnosti správce daně o podaném kontrolním
hlášení. Výše pokuty může dosáhnout až
50 000 Kč. Není proto divu, že mezi odbor-

nou veřejností panují pochybnosti o souladu této sankce s ústavním pořádkem.
Neodstranění pochybností správce daně
o obsahu podaného kontrolního hlášení
může logicky vést nejen k uložení pokuty,
ale také ke zpochybnění souvisejícího
daňového přiznání k DPH a k zahájení příslušných postupů při správě daní (daňové
kontroly nebo postupu k odstranění
pochybností). Jestliže je navíc takto prověřováno daňové přiznání, z nějž vyplývá
nadměrný odpočet na DPH, může taková
situace ohrozit ekonomickou existenci
plátce daně dávno před tím, než se mu
podaří pochybnosti správce daně vyvrátit.
V takovém případě mu totiž nebude uplatněný nadměrný odpočet po dobu jeho
prověřování vyplacen.
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Prominutí pokuty neřeší vše
Prominutí pokuty zbavuje sice plátce daně
povinnosti pokutu zaplatit, ale neruší pravomocné rozhodnutí o jejím uložení a nezahlazuje pokutované provinění. Tato skutečnost může mít pro plátce daně v budoucnu
potencionálně negativní důsledky. K pravomocně uloženým sankcím za nesplnění
povinností při správě daní se totiž často
přihlíží při posuzování žádostí o poskytnutí
různých forem daňových úlev (např. při rozhodování o povolení posečkání s úhradou
daně nebo při promíjení penále či úroku
z prodlení). Opakované nesplnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením
může být rovněž důvodem pro označení
plátce jako nespolehlivého, bez ohledu
na to, zda související pokuty byly posléze
prominuty.

Stále je proto vhodné, aby se plátce daně,
který je přesvědčen, že pokuta mu byla uložena neoprávněně, nejprve proti rozhodnutí o pokutě bránil odvoláním. Splatnost
pokuty nastane až po skončení odvolacího řízení. Žádost o prominutí pokuty je
možné podat následně, ve lhůtě tří měsíců
po doručení rozhodnutí o odvolání.
Jiřina Procházková
+420 777 293 481
jprochazkova@deloitteCE.com
Hana Erbsová
+420 739 525 422
herbsova@deloitteCE.com
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Sjednocení postupů při elektronické komunikaci
v soudním řízení
Nejvyšší soud vydal počátkem roku
dlouho očekávané stanovisko (Plsn
1/2015) k elektronické komunikaci
mezi soudy a účastníky řízení. Toto
stanovisko by mělo přispět ke sjednocení přístupu jednotlivých soudů
k tomuto způsobu komunikace
v občanskoprávním i trestním řízení.

podání činí. Jinak nemůže být považováno za bezvadné elektronické podání.

Ze závěrů pléna Nejvyššího soudu mimo
jiné vyplývá:
1. Elektronické podání (např. žaloba,
odvolání, dovolání, jejich doplnění či
zpětvzetí), které je soudu zasláno prostřednictvím datové schránky osoby,
která podání činí, nebo jejího právního
zástupce, nemusí být podepsáno žádným elektronickým podpisem.

3. Podání, které je soudu zasíláno prostřednictvím datové schránky někoho
jiného (tzn. jiné osoby, než která
podání činí), a je podepsáno jiným než
uznávaným elektronickým podpisem
osoby, která podání činí, je považováno
za vadné elektronické podání této podepsané osoby. Takové podání je třeba
doplnit ve lhůtě 3 dnů, jinak se k němu
nepřihlíží. Doplnění se provádí předložením listinného originálu i elektronicky,
tedy podáním opatřeným uznávaným
elektronickým podpisem anebo odeslaným prostřednictvím datové schránky
osoby, která podání činí.

2. Podání, které je soudu zasíláno prostřednictvím datové schránky někoho
jiného (tzn. jiné osoby, než která podání
činí), musí být podepsáno uznávaným
elektronickým podpisem osoby, která

4. V občanském soudním řízení a trestním
řízení počíná běžet desetidenní lhůta
pro tzv. náhradní doručení uplynutím
lhůty následujícím dnem po dodání
písemnosti do datové schránky adre-

sáta. Připadne-li konec lhůty na sobotu,
neděli nebo svátek (resp. den pracovního klidu nebo pracovního volna), je
posledním dnem této lhůty nejblíže
následující pracovní den. Náhradní
doručení uplynutím lhůty se neuplatní
v případech, kdy jej vylučuje zákon.
5. Prokáže-li právnická osoba, že v době,
kdy jí byla soudem doručována písemnost do její datové schránky, neměla
osobu oprávněnou nebo pověřenou
k přístupu do své datové schránky, a že
tento stav nezavinila, nelze písemnost
považovat za doručenou.
6. Soud doručuje písemnosti výhradně
do datové schránky adresáta. Doručení
do datové schránky někoho jiného
(do „cizí“ datové schránky) je vyloučeno,
a není přípustné ani na žádost adresáta,
případně odsouhlasenou tím, pro koho
byla „cizí“ datová schránka zřízena.
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7. Pokud soud doručuje písemnost
do datové schránky osoby, která má
zřízeno více datových schránek, zvolí
k doručení takovou datovou schránku,
která odpovídá povaze doručované
písemnosti. Bude-li soud doručovat
do jiné („nepříslušné“) datové schránky
adresáta, pak nemůže dojít k tzv.
náhradnímu doručení písemnosti uplynutím lhůty. Písemnost bude možné
považovat za řádně doručenou jen
tehdy, pokud se do datové schránky
přihlásí osoba, která má s ohledem
na rozsah svého oprávnění přístup
k dodané písemnosti (např. právo číst
zprávy určené do vlastních rukou).
Jestliže má tedy živnostník zřízenu jak
„osobní“ datovou schránku fyzické
osoby, tak i „podnikatelskou“ datovou
schránku podnikající fyzické osoby, pak
například rozhodnutí soudu o dědic-

tví by mu mělo být doručeno do jeho
„osobní“ datové schránky. Pokud
by mu soud doručil toto rozhodnutí
(určené do vlastních rukou adresáta)
do „podnikatelské“ datové schránky,
bylo by pokládáno za řádně doručené
jen tehdy, pokud by se do této datové
schránky přihlásil její držitel anebo jím
pověřená osoba, která má přiděleno
oprávnění číst zprávy do vlastních
rukou. Až do tohoto okamžiku by
nemohlo být předmětné rozhodnutí
pokládáno za řádně doručené.

Jiřina Procházková
+420 777 293 481
jprochazkova@deloitteCE.com
Hana Erbsová
+420 739 525 422
herbsova@deloitteCE.com
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