
Přehled změn k 10. 2. 2016: 
 

Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení podle § 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb.,  
o DPH, ve znění p. p.  

 
 
Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení podle § 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb.,                 
o DPH, ve znění p. p. (dále jen „zákon o DPH“), ze dne 4. 12. 2015, se v návaznosti  
na Nařízení vlády č. 11/2016 Sb. a další skutečnosti mění takto:  
 
1. 
Část 1. Obecná část: 
(strana 3) 
Poslední věta kapitoly 1.3. Lhůty pro podání kontrolního hlášení (§ 101e): 
„V případě vykazování transakcí v režimu přenesení daňové povinnosti se postupuje podle  
§ 92a odst. 6 ZDPH.“ 
se mění na 
„V případě vykazování transakcí v režimu přenesení daňové povinnosti se postupuje podle  
§ 92a odst. 3 ZDPH.“ 
 
2.  
Část 3. Obsahová část kontrolního hlášení – oddíl A.1.  
(strana 9) 
text 
„18 – Převod záruky původu podle zákona upravujícího podporované zdroje energie“ 
se mění na 
„18 – Dodání certifikátů elektřiny“ 
 
3. 
Část 3. Obsahová část kontrolního hlášení – oddíl A.4.  
(strana 14) 
text 
„- DIČ odběratele (kód státu a kmenová část) - “ 
se mění na 
„- DIČ odběratele (kmenová část) -“ 
 
4. 
Část 3. Obsahová část kontrolního hlášení - B.1.  
(strana 16) 
text 
„- DIČ dodavatele (kód státu a kmenová část)“ 
se mění na 
„- DIČ dodavatele (kmenová část)“ 
 
5. 
Část 3. Obsahová část kontrolního hlášení - B.1.  
(strana 16) 
text 
„18 – Převod záruky původu podle zákona upravujícího podporované zdroje energie“ 
se mění na 
„18 – Dodání certifikátů elektřiny“ 
 
 
6. 



Část 3. Obsahová část kontrolního hlášení - B.2.  
(strana 17) 
text 
„- DIČ dodavatele (kód státu a kmenová část)“ 
se mění na 
„- DIČ dodavatele (kmenová část)“ 
 
 
V ostatním zůstává text Pokynů k vyplnění kontrolního hlášení podle § 101c a násl. zákona  
o DPH, ze dne 4. 12. 2015, nezměněn.  
 
Úplné aktualizované znění Pokynů k vyplnění kontrolního hlášení podle § 101c a násl. 
zákona o DPH, ze dne 10. 2 2016, je zveřejněno na Internetu Finanční správy v sekci: „Daně 
a pojistné/DPH/Kontrolní hlášení“.  

 


