03 / 2015
Vážení klienti,
od 1.1.2016 jsou všichni plátci DPH povinni podávat kontrolní hlášení. V tomto čísle Informačního občasníku
Vám poskytneme základní informace k tomuto novému daňovému tvrzení. Věnujte prosím pozornost
zejména termínům (právnické osoby, čtvrtletní plátci, musí kontrolní hlášení podávat měsíčně), sankcím,
které jsou znatelně vyšší, než dosud používané, i znatelně přísnějším termínům pro podání hlášení i pro
reakci na výzvu správce daně.
Kontrolní hlášení za naše klienty budeme na základě udělené plné moci podávat přímo na finanční úřad.
Námi používaný účetní software je na tuto novinku již připraven.

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ
Základní informace

Termíny

S účinností od 1. ledna 2016 vzniká plátcům DPH povinnost
podávat tzv. kontrolní hlášení. Jedná se o speciální daňové
tvrzení založené z velké části na údajích ze současné evidence
pro účely DPH.

Plátce, který je právnickou osobou, podává kontrolní hlášení
za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení
kalendářního měsíce. Plátce, který je fyzickou osobou,
podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání.
Právnické osoby, čtvrtletní plátci DPH, jsou tedy povinni
podávat kontrolní hlášení měsíčně do 25 dnů po
skončení kalendářního měsíce.

Data vykázaná v kontrolním hlášení u dodavatele bude finanční
správa vzájemně „párovat“ s daty vykázanými v kontrolním
hlášení u odběratele. Správce daně by tak měl mít v aktuálním
čase k dispozici přesné údaje o tom, kde není přiznána daň na
výstupu nebo je nárokován nadměrný odpočet z fiktivních
faktur.

Pokud plátce po uplynutí lhůty pro podání kontrolního hlášení
zjistí nedostatky tohoto podání, má povinnost podat do pěti
dní od toho zjištění následné kontrolní hlášení.

Prvním obdobím, za které se podává kontrolní hlášení, je leden
2016, respektive 1. čtvrtletí 2016. První kontrolní hlášení budou
tedy podávána do 25. 2. 2016, respektive do 25. 4. 2016.
Kontrolní hlášení je možné podat pouze elektronicky ve formátu
a struktuře zveřejněné správcem daně.

Pokud plátce podá kontrolní hlášení prostřednictvím datové
zprávy vyžadující dodatečné potvrzení, musí být potvrzeno
kvalifikovaným způsobem ještě ve lhůtě pro podání kontrolního
hlášení (pro jiná daňová přiznání platí lhůta 5 dnů ode dne, kdy
došlo správci daně). Pokud plátce nestihne potvrdit
nekvalifikované elektronické podání ve lhůtě pro podání
kontrolního hlášení, bude se na něj hledět, jako by kontrolní
hlášení nepodal.

V souvislosti se zavedením povinnosti podat kontrolní hlášení se
ruší výjimka, podle které mohou některé fyzické osoby podávat
daňové přiznání v listinné podobě.

Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení nebo následné kontrolní
hlášení, ačkoli měl tuto povinnost, správce daně jej vyzve
k podání. Náhradní lhůta je 5 dnů od oznámení výzvy.
Pokud má správce daně pochybnosti o správnosti nebo
úplnosti údajů uvedených v kontrolním hlášení, nebo
v následném kontrolním hlášení, může správce daně vyzvat
plátce, aby tyto nedostatky napravil. Plátce musí podat
následné kontrolní hlášení, ve kterém doplní nebo změní
vytýkané údaje. V případě, že se bude plátce domnívat, že
uvedené údaje jsou správné a úplné, pouze je potvrdí.
I v tomto případě je stanovena lhůta 5 dní.

Povinnost podat kontrolní hlášení bude mít plátce, který
uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo
přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění, nebo
pokud přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo
poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění.
Kontrolní hlášení nebude podávat plátce, který uskutečnil pouze
plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle
§ 51, nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet
daně podle § 63. Obdobně nebude kontrolní hlášení podávat
plátce, který neuskutečnil za kalendářní měsíc žádné zdanitelné
plnění s místem plnění v tuzemsku.
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Údaje uváděné v kontrolním hlášení

Sankce - pokuty

• DIČ odběratele či dodavatele
• evidenční číslo daňového dokladu
• datum uskutečnění plnění či povinnosti přiznat daň
• základ daně a daň (v členění dle jednotlivých sazeb DPH)
• u plnění v režimu přenesení daňové povinnosti se i nadále

Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě,
vzniká mu zákonná povinnost uhradit pokutu ve výši:
a) 1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá (po stanovené lhůtě)
bez vyzvání správce daně,

uvádí kódy jednotlivých druhů plnění.

b) 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co jej
správce daně vyzval,

Údaje z každé faktury vystavené pro jiného plátce budou
uvedeny na samostatném řádku kontrolního hlášení, jde-li o
faktury přesahující (včetně daně) částku 10 tis. Kč.

c) 30 000 Kč, pokud nepodá následné kontrolní hlášení dle
výzvy správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů
uvedených
v
podaném
kontrolním
hlášení,
nebo

Údaje z daňových dokladů do 10 tis. Kč včetně daně a z faktur
pro či od neplátců DPH budou do kontrolního hlášení uváděny
souhrnně.

d) 50 000 Kč, pokud nepodá řádné kontrolní hlášení nebo ho
nepodá ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně.

Doručování

Správce daně má zákonnou povinnost (nad rámec výše
uvedeného) uložit pokutu až do 50 000 Kč tomu, kdo na
základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění
nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím
následného kontrolního hlášení.

Výzvu související s kontrolním hlášením doručuje správce daně
elektronicky, a to prostřednictvím datové schránky. Pokud
plátce nemá datovou schránku, doručuje správce daně výzvu
prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu
plátce,
kterou
plátce
správci
daně
uvedl,
tedy
prostřednictvím e-mailové adresy. Výzva, která se
doručuje e-mailem, se považuje za doručenou okamžikem
odeslání správcem daně.

Správce daně má zákonnou povinnost (nad rámec výše
uvedeného) uložit pokutu až do 500 000 Kč tomu, kdo
závažně ztěžuje nebo maří správu daní nepodáním kontrolního
hlášení.

Klientům, které zastupujeme na základě plné moci, správce
daně doručuje do naší datové schránky, která je pravidelně
kontrolována a jsme schopni ve lhůtě 5 dní na výzvy reagovat.
V případě, že klienta nezastupujeme na základě plné moci, je
třeba zajistit pravidelnou kontrolu datové schránky a rychlou
reakci na výzvu (lhůta daná ve výzvě od správce daně bude
pouze 5 dní, jak je uvedeno výše). Velké nebezpečí vzniku
sankcí hrozí v případě doručování emailem.
Doporučujeme všem našim klientům, aby nás zmocnili
k zastupování před správcem daně.
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