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PODÁNÍ K DPH POUZE ELEKTRONICKY
Dovolujeme si upozornit všechny plátce daně z přidané hodnoty a osoby povinné k dani, že od 1. 1. 2016 vzniká povinnost 
podávat daňové přiznání, dodatečné daňové přiznání, hlášení (vyjma hlášení o dodání a pořízení nových dopravních prostředků 
podle § 19 zákona o DPH), a to včetně jejich příloh, dále souhrnné hlášení nebo následné souhrnné hlášení, přihlášky k registraci 
k DPH a oznámení o změně registračních údajů, žádost o zrušení registrace (vyjma registračních tiskopisů pro skupinu, u kterých 
správce daně nezveřejnil formát a strukturu pro el. podání) pouze elektronicky pro všechny plátce bez výjimky, ať již se jedná 
o právnické nebo fyzické osoby.

Všichni plátci - fyzické osoby, kterým vznikla povinnost činit podání elektronicky, jsou povinni takto postupovat již od 1. 1. 2016. 
Plátce (fyzická osoba) je tedy povinen podat elektronicky daňové přiznání již za zdaňovací období prosinec 2015, resp. 
za 4. čtvrtletí 2015. Plátce (právnická osoba) musí činit podání elektronicky již od roku 2014 a v této souvislosti nedochází 
k žádné změně.

Způsoby elektronického podávání

Odeslání datové zprávy prostřednictvím:

Daňového portálu (aplikace EPO na www.daneelektronicky.cz) za využití některé z následných jednoznačných identifikací podatele:

uznávaný elektronický podpis
přihlašovací údaje do datové schránky
dodatečné potvrzení (zpravidla vytištěný a podepsaný e-tiskopis, který se zobrazí na Daňovém portálu v okamžiku 
elektronického odeslání podání bez podpisu), které musí být vůči správci daně potvrzeno do 5 dnů ode dne podání (s výjimkami 
stanovenými zákonem o DPH)1.

nebo Datové schránky.

Upozorňujeme, že umožnění činit podání datovou zprávou s dodatečným potvrzením tzv. e-tiskopisem pro účely daně z přidané 
hodnoty představuje speciální úpravu vůči způsobům podávání upravených daňovým řádem2.

Sankce

Vezměte prosím na vědomí, že u formulářů, jejichž seznam je zveřejněn na internetových stránkách Finanční správy a úředních 
deskách FÚ a při nesplnění povinnosti učinit tato podání elektronicky bude plátci uložena pokuta 2 000 Kč. Podá-li tedy plátce 
např. po 1. 1. 2016 daňové přiznání k DPH v listinné formě, bude mu toto podání přijato, ale zároveň bude za nesplnění elektronické 
formy podání uložena pokuta ve výši 2 000 Kč. Pokud plátce nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje 
správu daní, může mu správce daně uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

Dále bychom chtěli upozornit plátce daně z přidané hodnoty na povinnosti týkající se kontrolního hlášení. Bližší informace lze 
nalézt na internetových stránkách finanční správy: www.financnisprava.cz/kontrolnihlaseni.

1 Upozorňujeme, že v případě kontrolního hlášení musí být potvrzeno ve lhůtě pro podání kontrolního hlášení a v případě souhrnného hlášení 
 musí být potvrzeno ve lhůtě pro podání souhrnného hlášení.
2 Viz zejména § 71 až § 74 DŘ, v tom smyslu upozorňujeme na informaci, která se týká elektronického podání dle § 72 odst. 4 DŘ zveřejněná na 
 internetových stránkách finanční správy: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/sprava-dani-a-poplatku/danovy-rad.
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