Seznam podání, na něž se hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněny jinak než
elektronicky, ačkoli měly být učiněny elektronicky
(dle § 74 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)
Dle § 74 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „daňový řád“) zveřejní správce daně seznam podání, na které se hledí jako na podání
bez vady, jsou-li učiněny jinak než elektronicky 1, ačkoli měly být učiněny elektronicky.
Pokud je jiná než povinná elektronická forma podání jedinou vadou takového podání, je
považováno za podání bezvadné, správce daně jej zpracuje, avšak za nedodržení povinné
elektronické formy uloží pokutu ve výši 2000 Kč dle ust. § 247a daňového řádu. Kromě
pokuty 2000 Kč může správce daně uložit pokutu do 50 000 Kč, pokud daňový subjekt
nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní.
U těchto podání tedy správce daně nadále nebude vyzývat k odstranění vady (pokud bude
jediná vada spočívat v podání jinou než elektronickou formou) a nebude tak trvat na činění
podání elektronicky, avšak nedodržení povinné elektronické formy je sankcionováno
pokutou dle ust. § 247a daňového řádu.
Seznam podání pro Finanční správu ČR je následující:
•

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období od roku 2009 včetně

•

Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období
a za části zdaňovacích období od roku 2010 včetně; s výjimkou Vyúčtování daně
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dle § 38j odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

•

Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo
právnických osob za zdaňovací období a za části zdaňovacích období od roku 2010
včetně

•

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období od roku 2007 včetně

•

Přiznání k dani silniční za zdaňovací období od roku 2009 včetně

•

Přiznání k dani z nemovitých věcí / Přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací
období od roku 2011 včetně

•

Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her podle § 41g zákona
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů,
za zdaňovací období a části zdaňovacích období od roku 2013 včetně

•

Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her podle § 41f zákona
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů,
za odvodové období a části odvodových období od roku 2013 včetně

1

Podáním učiněným elektronicky se rozumí podání učiněné datovou zprávou podepsanou uznávaným
elektronickým podpisem, datovou zprávou odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo datovou zprávou
s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (viz § 71 odst. 1
písm. a) až c) daňového řádu)

•

Přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období od roku 2009 včetně

•

Přihláška k registraci pro fyzické osoby

•

Přihláška k registraci pro právnické osoby

•

Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny

•

Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty

•

Oznámení o změně registračních údajů

•

Žádost o zrušení registrace

