INFORMACE
Generálního finančního ředitelství
k PROMÍJENÍ pokut za nepodání KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ
v souvislosti s mimořádnými opatřeními orgánů veřejné moci České republiky k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2
V rámci individuální žádosti o prominutí lze v souladu s ustanovením § 101k zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), žádat pouze o prominutí pokuty za nepodání kontrolního
hlášení (resp. pokuty za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením) udělené podle § 101h odst. 1 písm. b)
až d) zákona o DPH (tj. pokuta ve výši: 10, 30 nebo 50 tisíc Kč, po doručené výzvě správce daně k podání kontrolního/
následného kontrolního hlášení podle § 101g odst. 1 zákona o DPH nebo ke změně, doplnění či potvrzení údajů v kontrolním hlášení prostřednictvím následného kontrolního hlášení podle § 101g odst. 2 a 3 zákona o DPH).1
Pro možnost prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení z důvodu mimořádných opatření je nutné splnit následující podmínky:

• PODÁNÍ kontrolního nebo následného kontrolního hlášení

- k vydání výzvy k podání kontrolního hlášení/následného kontrolního hlášení nebo výzvy ke změně, doplnění
či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení a následnému podání souvisejícího kontrolního
hlášení správci daně došlo v době od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020;

• ŽÁDOST

- je nutné podat žádost o prominutí příslušnému finančnímu úřadu (ideálně elektronicky), a to nejpozději
do 3 měsíců ode dne právní moci platebního výměru na pokutu (podání žádosti o prominutí má odkladný účinek
pro vykonatelnost tohoto platebního výměru). Žádost o prominutí nemá žádný jednotný formulář, je to obecné
podání (možný vzor žádosti je níže uveden);

• SPRÁVNÍ POPLATEK
- v případě podání žádosti o prominutí do 31. 12. 2020 je na základě rozhodnutí ministryně financí správní
poplatek za podání žádosti prominut (rozhodnutí lze vyhledat na www.mfcr.cz > Legislativa > Finanční
zpravodaj > 2020: Finanční zpravodaj 4/2020, Finanční zpravodaj 9/2020);

• DŮVODY
- v žádosti musí být uveden ospravedlnitelný důvod (viz Pokyn GFŘ D-44 – důsledek působení mimořádných
opatření), tj. proč plátce (nebo jeho zástupce) nebyl schopen podat kontrolní hlášení v zákonné lhůtě2;
Svou žádost pečlivě odůvodněte, přiložte veškeré doklady, které máte k dispozici pro podporu Vašeho tvrzení.
Co se týká ospravedlnitelného důvodu u prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, v případě prokazování vztahu
k mimořádným opatřením přijatým v souvislosti s koronavirem lze uvažovat např. o doložení vlivu karanténního opatření,
nemoci, souvisejícího pečování o člena domácnosti (týkající se daňového subjektu, jeho zástupce nebo osob klíčových
pro činnost daňového subjektu) apod.
1
Pozn.: pokuta podle § 101h odst. 1 písm. a) zákona o DPH, ve výši 1.000,- Kč, za podání kontrolního hlášení po zákonné lhůtě, aniž by byl
plátce k podání vyzván, je automaticky prominuta podle rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu
mimořádné události (č. j. MF-7108/2020/3901-2) – generální pardon (Finanční zpravodaj MF č. 4/2020), pokud povinnost uhradit tuto pokutu vznikla
v období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020 (liberace této pokuty podle § 101j zákona o DPH není tímto mimořádným prominutím nijak dotčena).
2
Dle individuálních okolností případu lze nadále samozřejmě využít i ospravedlnitelné důvody podle Pokynu GFŘ D-29, článek II. 3. A., v tom
případě není podání žádosti o prominutí limitováno obdobím, kdy byla vydána výzva správa daně a podáno související kontrolní hlášení.
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Komplexní informace k prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení naleznete v metodickém pokynu GFŘ-D-29
na webové stránce Finanční správy České republiky.
Informace k prominutí související s mimořádnými opatřeními orgánů veřejné moci České republiky přijatými k prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 – resp. Pokyn GFŘ-D-44
(tj. zejména jde o rozšíření ospravedlnitelných důvodů prominutí pokuty) naleznete zde.
Pro komplexní informace týkajících se úlev souvisejících s daněmi odkazujeme na webové stránky Ministerstva financí.
Zejména jde o Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události (generální
pardon MF) a Pokyn č. GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.
Další informace ke kontrolnímu hlášení, včetně jeho sankčního systému, lze nalézt na webových stránkách Finanční
správy České republiky - zde.
Možný VZOR žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení
Finanční úřad pro …
Identifikace daňového subjektu:
DIČ:
Jméno/Název:
Adresa:
Žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení
V souladu s ustanovením § 101k odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p. (dále jen
„zákon o DPH“), žádám o prominutí pokuty udělené podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) zákona o DPH ve výši: ……… (plátce
uvede konkrétní výši pokuty: 10., 30. nebo 50. tisíc),- Kč, číslo jednací platebního výměru: …….. (plátce uvede č.j. souvisejícího platebního výměru), za nepodání kontrolního hlášení/následného kontrolního hlášení v zákonem stanovené lhůtě
za období: …….. (plátce uvede období, za které nebylo související kontrolní hlášení/následné kontrolní hlášení včas podáno
- po výzvě správce daně).
Ospravedlnitelný důvod:
Výše uvedené kontrolní hlášení/následné kontrolní hlášení jsem nemohl(a) podat v zákonem stanovené lhůtě,
neboť………………..(plátce nebo jeho zástupce uvede všechny důvody, proč nebylo možno splnit samostatně zákonnou lhůtu
pro podaní kontrolního/následného kontrolního hlášení nebo náhradní lhůtu plynoucí od oznámení výzvy).
Kontrolní hlášení/následné kontrolní hlášení za období: ……, bylo jako reakce na výzvu správce daně (možno uvést číslo
jednací výzvy správce daně) podáno dne: ……. (plátce nebo jeho zástupce uvede, kdy následně po uplynutí zákonné lhůty
podal související kontrolní hlášení nebo následné kontrolní hlášení) a s ohledem na toto podání a sdělené ospravedlnitelné důvody žádám o prominutí výše uvedené pokuty za nepodání kontrolního hlášení v řádné nebo náhradní lhůtě.
Tvrzené ospravedlnitelné důvody k žádosti dokládám.
(Zejména pokud jde o důvody v souvislosti s mimořádnými opatřeními proti onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, plátce nebo jeho zástupce tyto důvody doloží rovnou k podané žádosti o prominutí. Může jít např.
o doložení vlivu karanténního opatření, nemoci, souvisejícího pečování o člena domácnosti - týkající se daňového subjektu,
jeho zástupce nebo osob klíčových pro činnost daňového subjektu apod.).
Pozn.: text žádosti o prominutí pokuty je pouze možný vzor, lze jej měnit v závislosti na okolnostech individuálního případu.
V …… dne …
Jméno a příjmení
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identifikace

