
ZMĚNY V DAŇOVÉM ŘÁDU  

 

Zavedení individuálního prominutí penále, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky 

Ministerstvo financí vrací do zákona možnost prominutí vybraných sankcí, konkrétně penále, 

úroku z prodlení a úroku z posečkané částky daně, pokud tyto vzniknou po 1. lednu 2015.  

Předpokladem pro prominutí je úhrada daně, které se příslušná sankce týká. Správce daně 

může prominout až 75 % penále a až 100 % úroku. Při rozhodování o prominuté částce 

posoudí zejména míru součinnosti daňového subjektu či existenci ospravedlnitelných důvodů 

pro prodlení s úhradou daně. Žádost o prominutí příslušenství daně podléhá správnímu 

poplatku ve výši 1 000 Kč. 

 

Podání, která je nutné nově činit elektronicky 

Od 1. ledna 2015 dojde k rozšíření okruhu podání, které je nutné činit elektronicky - datovou 

schránkou či přes portál EPO s elektronickou autentizací. 

Povinnost elektronického podání nově vzniká, pokud:  

 se jedná o tzv. formulářové podání – přihlášku k registraci, oznámení o změně 

registračních údajů, daňové přiznání, hlášení, vyúčtování, dodatečné daňové přiznání, 

následné hlášení a dodatečné vyúčtování, a současně 

 podání činí osoba, která má zpřístupněnu datovou schránku (popř. ji má zpřístupněnu 

její zástupce).  

Současně se stanoví specifický postup v situaci, kdy povinná elektronická forma podání není 

dodržena, a to včetně sankce (viz níže).  

 

 

Zavedení úroku z daňového odpočtu 

Úrok z daňového odpočtu je kompenzací nepřiměřeně dlouhého zadržování daňového 

odpočtu (zejména nadměrného odpočtu u daně z přidané hodnoty) správcem daně v důsledku 

dlouho trvajícího postupu k odstranění pochybností.  

Úrok vzniká v případě, že délka trvání postupu k odstranění pochybností překročí 5 měsíců 

od jeho zahájení, tj. od oznámení výzvy, která postup zahajuje, a to ve výši repo sazby ČNB 

zvýšené o 1 procentní bod.  

 

Jednání právnické osoby při správě daní 

Zjednodušuje se jednání právnické osoby, pro jejíž jednání je podle soukromoprávní úpravy 

vyžadováno společné jednání více členů statutárního orgánu. Nově platí, že při správě daní 

v téže věci může jménem právnické osoby jednat pouze jedna fyzická osoba. Jednat jménem 

právnické osoby může tedy jakýkoliv člen statutárního orgánu.  


