Generální finanční ředitelství

Role
Generálního finančního ředitelství
(GFŘ)
v důchodovém systému

1

Generální finanční ředitelství



Finanční správa ČR je soustavou správních orgánů pro
výkon správy daní (zákon č. 456/2011 Sb.).



Jako orgány Finanční správy ČR jsou zřízeny:

GFŘ – Generální finanční ředitelství,
OFŘ – Odvolací finanční ředitelství a
FÚ – Finanční úřady.
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Orgány Finanční správy mají v důchodovém systému tyto
základní funkce:
I. Funkce vedení Centrálního registru smluv a registrace
smluv o důchodovém spoření a pojistných smluv o pojištění
důchodů
II. Funkce správy pojistného na důchodové spoření
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I. Funkce vedení Centrálního registru smluv a registrace smluv o
důchodovém spoření a pojistných smluv o pojištění důchodů
(dle zákona č.426/2011 Sb., o důchodovém spoření)

Centrální registr smluv (CRS) – informační systém veřejné správy
jehož správcem bude Specializovaný finanční úřad (SFÚ).
CRS – vede správní řízení ve věci registrace smluv o důchodovém
spoření a ve věci registrace smluv o pojištění důchodu.
CRS – eviduje zákonem předepsané údaje, které je povinen
oprávněným subjektům poskytovat.
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Registrační řízení: (správní řízení vedené dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád)




Podání žádosti o registraci smlouvy (PS –> CRS)
Rozhodnutí o registraci smlouvy (CRS –> PS)
Oznámení o uhrazení/nehrazení poplatku za převod
prostředků (PS –> CRS)

Pozn.: PS = penzijní společnost
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II. Funkce správy pojistného na důchodové spoření
(řízení vedené dle zákona č.280/2009 Sb., daňový řád)








Řízení povedou Finanční úřady
Případné spory (odvolání subjektů) budou vedeny u
Odvolacího finančního ředitelství
Subjektem pro řízení:
Zaměstnavatelé (FO – zaměstnanci),
Poplatníci (FO - OSVČ).
SFÚ bude zpracovávat údaje tzv. dobrovolných
plátců
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II. Funkce správy pojistného na důchodové spoření
(řízení vedené dle zákona č.280/2009 Sb., daňový řád)

Základní prvky správy pojistného:
a) elektronická komunikace zaměstnavatelů s FÚ,
b) podávání měsíčních hlášení a ročního vyúčtování jejichž
součástí budou individualizované údaje podle jednotlivých
účastníků důchodového spoření,
c) převoditelný přeplatek poplatníka,
d) sankční systém pro případy neplnění zákonných
povinností jednotlivými subjekty,
e) samovyměření.
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Kooperace s jednotlivými hráči
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CRS - Daňový portál
základní informace

Adresa Internetových stránek Daňového portálu:
http://eds.mfcr.cz

Elektronická Daňová Správa

Adresa Internetových stránek České daňové správy:
http://cds.mfcr.cz

Česká Daňová Správa

ePodpora – technická podpora aplikací Daňového portálu:

Internetové stránky ePodpory slouží ke zveřejnění technických informací a návodů
pro aplikace Daňového portálu.
Kde ePodporu najdete?
http://epodpora.mfcr.cz
Jaká je e-mailová adresa technické podpory?
adis@ds.mfcr.cz
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CRS - výměna dat
Obecné informace

I. Komunikace s penzijními společnostmi
Poskytování údajů penzijní společnosti z CRS












Identifikační údaje účastníka
Datum vzniku účasti na důchodovém spoření
Datum přiznání starobního důchodu ze základního důchodového pojištění
Datum registrace pojistné smlouvy o pojištění důchodu
Identifikační údaje pojišťovny, která uzavřela pojistnou smlouvu o pojištění důchodu, a
účet pojišťovny k úhradě prostředků
Výši dědického podílu pojištěného na prostředích účastníka v případě registrace pojistné
smlouvy o pojištění sirotčího důchodu
Datum úmrtí účastníka
Datum registrace další smlouvy o důchodovém spoření
Identifikační údaje penzijní společnosti, která uzavřela další smlouvu
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CRS - výměna dat
Obecné informace

II. Komunikace s pojišťovnami
Poskytování údajů pojišťovně z CRS

•
•
•
•
•
•

Identifikační údaje účastníka
Identifikační údaje penzijní společnosti, která uzavřela smlouvu o důchodovém spoření,
ze které má být provedena úhrada prostředků
Datum zániku účasti na důchodovém spoření
Datum přiznání starobního důchodu ze základního důchodového pojištění
Datum úmrtí pojištěného z pojistné smlouvy o pojištění důchodu
Datum registrace pojistné smlouvy o pojištění důchodu
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CRS - rozhraní na okolní systémy
Obecné informace

III. Komunikace s ČSSZ
Poskytování údajů ČSSZ z CRS
Datum vzniku účasti na důchodovém spoření
- bude předáván seznam nově zaregistrovaných účastníků spoření

Datum zániku účasti na důchodovém spoření
- bude předáván seznam ukončení účasti z důvodu registrace pojistné smlouvy
pojištění důchodu, případně z důvodu úmrtí účastníka spoření

Poskytování údajů CRS z ČSSZ
Datum přiznání starobního důchodu
- na dotaz obsahující seznam identifikačních údajů účastníků spoření bude předána informace,
zda byl/nebyl přiznán starobní důchod
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FÚ - výměna dat
Obecné informace

DatS
plátce

Plátce
Potvrzení o přijetí,
nebo protokol chyb

Hlášení

(XML,e-podpis)

(XML,e-podpis)

EPO
FÚ
EPO – elektronické podání
DatS – datová schránka
FÚ – finanční úřad

FÚ

Rozhodnutí

(PDF/A, e-podpis)

DatS FÚ

FÚ
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FÚ - výměna dat
Obecné informace

Převod pojistného penzijním společnostem
- způsobem stanoveným zákonem upravující rozpočtové
určení daní pro převod daňového příjmu.




Na účty depozitářů „hromadnou“ platbou
Souběžně individuální údaje o účastnících
Převod z odvedené částky
 do výše pojistného – zaměstnanci
 do výše převoditelného přeplatku – OSVČ
 ve výši došlé platby – dobrovolní plátci
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FÚ - výměna dat
Obecné informace



Platby na samostatné účty od
 Poplatníků (OSVČ)
 Plátců pojistného (zaměstnanci)
 ČSSZ (dobrovolní plátci)

Pojistné na důchodové spoření
poplatníci (OSVČ)
zaměstnavatelé

předčíslí BÚ
31018
41013
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