02 / 2015
Vážení klienti,
v tomto čísle Informačního občasníku připomeneme pravidla úschovy účetních záznamů a sankce za jejich
nedodržení. Podnikatelé (firmy i fyzické osoby, které vedou daňovou evidenci) jsou povinni po dobu danou
zákonem uschovávat účetní a jiné doklady. Na konci textu naleznete přehlednou tabulku délky archivace
podle jednotlivých druhů dokumentů.

ÚSCHOVA ÚČETNÍCH DOKLADŮ
Délka úschovy účetních dokladů v zákoně o účetnictví

lhůta je zastavena a nová tříletá lhůta začíná běžet znovu ode
dne, kdy byla daňová kontrola zahájena.
Úschova účetních dokladů v případě daňové ztráty

V zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále „ZU“), je celá šestá
část (§ 31, 32) věnována problému úschovy účetních záznamů.
V § 31 odst. 2 písm. a) ZU je uvedeno, že se účetní závěrka
a výroční zpráva uschovává po dobu 10 let počínaje koncem
účetního období, kterého se týkají. Ustanoveni § 31 odst. 2
písm. b) ZU určuje, že se účetní doklady, účetní knihy, odpisové
plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh a přehledy uschovávají,
pokud není v § 32 ZU stanoveno jinak, po dobu 5 let počínaje
koncem účetního období, kterého se týkají.

V případě vykázání daňové ztráty se lhůta pro stanovení daně
určuje § 38r odst. 2 ZDP. Lze-li uplatnit daňovou ztrátu nebo
její část ve zdaňovacích obdobích následujících po zdaňovacím
období, v němž daňová ztráta vznikla, jako položku odčitatelnou
od základu daně, lhůta pro stanovení daně za zdaňovací období,
v němž daňová ztráta vznikla, tak i pro všechna zdaňovací
období, za která lze daňovou ztrátu nebo její část uplatnit, končí
současně se lhůtou pro stanovení daně za poslední zdaňovací
období, za které lze daňovou ztrátu nebo její část uplatnit.
Obdobně se postupuje při uplatnění ztráty po převodu
obchodního závodu fúzi obchodních společnosti nebo rozděleni
obchodní společnosti.

Účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedeni
účetnictví, jsou povinny ukládat po dobu 5 let počínaje koncem
účetního období, kterého se týkají (§ 31 odst. 2 písm. c) ZU).
Z § 32 ZU vyplývá, že délka úschovy účetních dokladů se může
prodloužit, a to v případě, že použijí účetní jednotky účetní
záznamy i pro jiný účel než uvedený v § 31 odst. 1 ZÚ, zejména
pro účely trestního řízeni, opatření proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti, správního řízeni, občanského soudního řízeni,
daňového řízení, výběru archiválii ve skartačním řízeni nebo
mimo něj, pro účely sociálního zabezpečení, zdravotního
pojištěni nebo pro účely ochrany autorských práv. V těchto
případech postupují po uplynutí dob úschovy uvedených v § 31
odst. 2 ZÚ dále tak, aby byly zajištěny požadavky vyplývající
z jejich použití pro uvedené účely.

Za zdaňovací období r. 2011 je vykázána ztráta, tuto ztrátu lze
uplatnit v následujících 5ti letech, tj. naposledy ve zdaňovacím
období r. 2016. Lhůta pro vyměření daně za rok 2016 končí
1.4.2020, resp. 1.7.2020 (viz předchozí odstavec). Konec lhůty
pro vyměření daně za rok 2011 je tedy v případě vykázání
ztráty až 1.4.2020, resp. 1.7.2020 a tuto lhůtu navíc může
prodloužit případné zahájení kontroly.
Doba úschovy účetních dokladů u plátců DPH
Délku úschovy účetních dokladů a daňové evidence ovlivňuje
také zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále
„ZDPH“). Dle § 35 odst. 1 a § 35 odst. 2 má uchovatel, to je
osoba povinná k dani, která:
a) daňový doklad vystavila nebo jejímž jménem byl daňový
doklad vystaven, pokud jde o daňové doklady za uskutečněná
plnění, nebo
b) má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku a která je plátcem
nebo identifikovanou osobou, pokud jde o daňové doklady za
všechna plněni přijatá v souvislosti se sídlem nebo provozovnou
v tuzemsku,
povinnost uschovávat daňové doklady je po dobu 10 let od
konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo.

Doba úschovy dokladů v daňové evidenci
Vede-li poplatník daňovou evidenci podle § 7b zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále „ZDP“), pak je povinen
uschovávat daňovou evidenci za všechna zdaňovací období, pro
která neuplynula lhůta pro stanovení daně.
Podle zákona č. 290/2009 Sb., daňový řad (dále „DŘ“), lhůta
pro vyměření daně začíná posledním dnem zákonného termínu
pro podání daňového přiznání. Za zdaňovací období roku 2011
je to 1. 4. 2012, resp. 1.7.2012. Lhůta pro vyměření daně tedy
skončí za 3 roky, tj. 1. 4. 2015, resp. 1.7.2015. V případě, že by
tento datum připadá na sobotu nebo neděli, tak lhůta skončí
v následující pracovní den.

Doba úschovy dokladů dle zákonů upravujících sociální
zabezpečení

Po uvedenou dobu je potřebné mít daňovou evidenci nebo
účetnictví pro potřeby finančního úřadu k dispozici. Pokud
v průběhu tohoto období začne u daňového subjektu kontrola,

Délka úschovy účetních dokladů a daňové evidence je také
upravena zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečeni (dále „ZOPSZ“). Zaměstnavatelé jsou
povinni uschovávat mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích
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potřebných pro účely důchodového pojištěni, včetně údajů
uvedených v § 37 odst. 2, po dobu 30 kalendářních roků
následujících po roce, kterého se týkají, a jde-li o mzdové listy
nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely
důchodového pojištěni vedené pro poživatele starobního
důchodu, po dobu 10 kalendářních roků následujících po
roce, kterého se týkají, pokud zvláštní právní předpis nestanoví
pro záznamy, které mají charakter účetních záznamů, delší
uschovací dobu; za záznamy o těchto skutečnostech se vždy
považuji doklady o druhu, vzniku a skončeni pracovního vztahu,
záznamy o pracovních úrazech a o nemocech z povolání
a záznamy o evidenci pracovní doby včetně doby pracovního
volna bez náhrady přijmu (§ 35a odst. 4 ZOPSZ).

zjištěna výše aktiv neupravená o položky podle § 26 odst. 3 ZU.
Obdobně se postupuje, pokud účetní závěrka nebo
konsolidovaná účetní závěrka nebyla za dané účetní období
sestavena. Nelze-li skutečnou výši aktiv zjistit ani tímto
postupem, stanoví hodnotu aktiv celkem orgán, který porušení
právních povinnosti projednává, kvalifikovaným odhadem.
Správní delikty podle ZÚ projednává v prvním stupni finanční
úřad, pokud nestanoví zvláštní předpis jinak.
Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm
dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
Lze předpokládat, že výše pokuty účetní jednotce se bude
odvíjet od závažnosti protiprávního jednání. Kontrolní orgán
bude zejména přihlížet ke způsobu jeho spáchání a jeho
následkům a okolnostem, za nichž bylo spácháno.

Zaměstnavatel, který zaniká bez právního nástupce před
uplynutím dob uvedených v § 35a odst. 4 ZOPSZ, je povinen
zajistit úschovu záznamů a dalších dokladů do uplynutí
uvedených dob a písemně oznámit OSSZ, kde jsou tyto
záznamy a doklady uloženy. Jsou-li záznamy a další doklady
uloženy v archivech, jsou archivy tyto záznamy a doklady
povinny bezplatně na výzvu OSSZ nebo ČSSZ pro účely
provádění důchodového pojištěni na nezbytně nutnou dobu
předat; archivy mají právo na úhradu nákladů přepravy nebo
zaslání.

Tabulka archivace podle druhu dokumentu

Úschova dokladů při zániku
Podle § 31 odst. 3 ZU povinnosti spojené s uschováním
účetních záznamů přecházejí na právního nástupce účetní
jednotky, a není-li ho, na likvidátora či insolvenčního správce
nebo jinou osobu podle zvláštních právních předpisů. V případě
úmrtí na dědice, převezme-li věci, práva či jiné majetkové
hodnoty, náležející k účetní jednotce; připadne-li dědictví nebo
jeho část zahrnující věci, práva či jiné majetkové hodnoty, které
náleží k účetní jednotce, státu, přecházejí uvedené povinnosti
na příslušnou organizační složku státu, která vyrozumí statni
archiv.
V ostatních případech, je účetní jednotka povinna podle § 1
odst. 2 písm. a) a c) ZU před svým zánikem nebo před zánikem
povinnosti vést účetnictví zajistit povinnosti spojené
s uschováním účetních záznamů a o způsobu tohoto zajištěni
prokazatelně informovat statni archiv.

Druh dokumentu

Počet let
archivace
(minimálně)

stejnopisy evidenčních listů (§ 35a zákona o
organizaci a provádění sociálního zabezpečení)

3 roky

účetní doklady (§ 31 zákona o účetnictví)

5 let

účetní knihy (§ 31 zákona o účetnictví)

5 let

odpisové plány (§ 31 zákona o účetnictví)

5 let

inventurní soupisy (§ 31 zákona o účetnictví)

5 let

účtový rozvrh (§ 31 zákona o účetnictví)

5 let

pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na
státní politiku zaměstnanosti (§ 35a ZOPSZ)

6 -10 let

pracovní smlouvy, evidence pracovní doby,
záznamy o pracovních úrazech aj. (§ 35a ZOPSZ)

10 let

účetní uzávěrka (§ 31 zákona o účetnictví)

10 let

výroční zpráva (§ 31 zákona o účetnictví)

10 let

daňové doklady pro DPH (§ 35 ZDPH)

10 let

mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích
potřebných pro účely důchodového pojištění
(§ 35a ZOPSZ)

30 let

Sankce za porušení povinnosti úschovy
Za porušení povinnosti uschovávat účetní záznamy hrozí účetní
jednotce sankce. Podle § 37 ZU jí může být uložena pokuta do
výše 3 % hodnoty aktiv. Hodnota aktiv celkem se zjisti
z účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky účetní
jednotky sestavené za účetní období, ve kterém nebo za které
k porušení povinnosti došlo.
Jestliže hodnota aktiv celkem zjištěna podle výše uvedeného
odstavce neodpovídá aktivům celkem zjištěným v řízení
o uložení pokuty, použije se pro účely stanovení pokuty tato
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