Upozornění na konec období, v němž mohli podání způsobem dle § 71 odst. 3
daňového řádu (např. tzv. E-tiskopis) učinit i daňové subjekty a jejich zástupci,
kteří mají v souladu s § 72 odst. 4 daňového řádu uloženu povinnost činit
podání datovou zprávou odeslanou způsobem dle § 71 odst. 1 daňového řádu
Tiskovou zprávou „Finanční správa ČR umožní po přechodné období roku 2015 činit povinné
elektronické podání i s tzv. e-tiskopisem“ zveřejnila dne 24. února 2015 Finanční správa ČR informaci,
že po přechodné období roku 2015 (tj. pro podání učiněná v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015)
bude akceptovat pro splnění povinnosti činit podání elektronicky podle § 72 odst. 4 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), i podání učiněná
postupem dle § 71 odst. 3 daňového řádu (tj. např. tzv. E-tiskopisem) za předpokladu, že podání
učiněné postupem dle § 71 odst. 3 daňového řádu bude mít podobu datové zprávy ve formátu
a struktuře zveřejněné správcem daně a tato datová zpráva bude v zákonné lhůtě potvrzena
některým ze způsobů uvedených v § 71 odst. 1 daňového řádu.
Vzhledem k tomu, že se blíží konec zmiňovaného přechodného období, dovolujeme si daňové
subjekty a jejich zástupce upozornit na skutečnost, že po skončení přechodného období, tedy
od 1. 1. 2016, již nebude správce daně moci akceptovat podání učiněná postupem dle § 71 odst. 3
daňového řádu (tj. např. tzv. E-tiskopisem) v případě, že má daňový subjekt nebo jeho zástupce
v souladu s § 72 odst. 4 daňového řádu uloženu povinnost činit podání datovou zprávou odeslanou
způsobem dle § 71 odst. 1 daňového řádu.
Ust. § 72 odst. 4 daňového řádu stanovuje, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce
zpřístupněnou datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou
auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného
daňového tvrzení a dodatečného daňového tvrzení, učinit pouze datovou zprávou ve formátu
a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového
řádu. Pro povinné elektronické podání dle § 72 odst. 4 daňového řádu tedy není možné využít
dodatečného potvrzení nebo opakování podání dle § 71 odst. 3 daňového řádu (pro uvedené případy
je tedy tzv. E-tiskopis vyloučen). Pro splnění povinnosti činit podání elektronicky dle § 72 odst. 4
daňového řádu bude tedy od 1. 1. 2016 nutné podání učinit pouze jedním z následujících způsobů
upravených v § 71 odst. 1 daňového řádu, tedy buď:


datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo



datovou zprávou odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo



datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho
datové schránky.

Současně pro úplnost upozorňujeme, že přechodné období se vztahovalo pouze na ta podání
daňových subjektů a jejich zástupců, u nichž povinnost činit podání „elektronicky“ vyplývala právě
z § 72 odst. 4 daňového řádu. Naproti tomu ve vztahu k podáním, u nichž povinnost činit je
elektronicky plyne z jiného zákonného ustanovení, se řídí příslušnou zvláštní právní úpravou.
V případech § 101a, § 101d nebo § 102 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, proto může podatel splnit povinnost učinit podání elektronicky i nadále rovněž
datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu podanou prostřednictvím Daňového
portálu1 (aplikace EPO), pokud toto podání ve stanovené době potvrdí.
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