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Senát dnes ve zrychleném jednání schválil novelu daňového řádu. Návrh z dílny Ministerstva financí
přináší rozsáhlou modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní. Stěžejní součástí této novely je
legislativní ukotvení online finančního úřadu.

Novela dále zjednoduší kontrolní postupy, sníží daňové pokuty a úroky a podpoří elektronickou komunikaci s finančním úřadem.
Předloha rovněž umožní částečné vracení nadměrných odpočtů DPH v podobě záloh a upravuje formulářová podání při správě
daní.

„Podpora zjednodušení a elektronizace daňového systému je dlouhodobou prioritou Ministerstva financí. Z ambice nastartovat
projekt on-line finančního úřadu proto neustoupíme. Současné události dokládají, jak důležitá je možnost elektronické
komunikace s úřady. Proto jsem novelu v kompromisním znění znovu předložila vládě. Věřím, že opozici leží digitalizace
opravdu na srdci, a proto zavedení on-line finančního úřadu podpoří,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Zákonná podoba online finančního úřadu neboli portálu MOJE daně spočívá v rozšíření již existující daňové informační
schránky (DIS), kterou dnes využívá jen malá část poplatníků. Systém bude podobný internetovému bankovnictví a jeho
uživatelé budou mít lepší přehled o svých daňových povinnostech.

Vytvoření legislativního základu je prvním a nezbytným krokem pro to, aby v budoucnu bylo možné nabídku služeb rozvíjet a v
návaznosti na změnu legislativy vytvořit jednotnou platformu pro správu daní a veřejných pojistných.

Hlavním záměrem novely daňového řádu je především podpora elektronizace daní a zjednodušení komunikace se správcem
daně. Součástí návrhu je rovněž pozitivní motivace k využívání elektronických prostředků. Například daňovým poplatníkům,
kteří podají daňové přiznání elektronicky, bude prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů o 1 měsíc.

Důležitou změnou v novele je zavedení institutu zálohy na daňový odpočet. Ten umožní dřívější vrácení části nadměrných
odpočtů na dani z přidané hodnoty. Správce daně bude nárok na zálohu posuzovat v průběhu daňové kontroly, popř. při
zahájení postupu k odstranění pochybností. Lhůta pro vracení daňových odpočtů zůstane stejná.

Ministerstvo financí konkrétní řešení mechanismu tohoto institutu projednalo s odbornou veřejností již při přípravě předlohy.
Podnikatelé již nebudou na vyplacení těchto odpočtů čekat celé měsíce, přestože finanční úřad prověřuje jen nepatrnou část.
Plátcům DPH, u kterých se prověřuje pouze část nadměrného odpočtu, přinese změna zlepšení z hlediska jejich cash-flow a
zároveň zvýší jejich právní i podnikatelskou jistotu.

Novela zásadně zjednodušuje kontrolní postupy. Nově bude v rámci daňové kontroly připuštěna dálková forma komunikace, což
přinese větší flexibilitu podle preferencí daňového subjektu a okolností konkrétního případu. Díky tomuto opatření dojde ke
zkrácení jednotlivých fází daňové kontroly a zároveň se zamezí případným obstrukcím.

Vedle výrazného zjednodušení kontrol navíc novela přichází i se zlepšením postavení poplatníka v rámci řízení vedeného
finančním úřadem. Návrh obsahuje komplexní revizi úroků a snižuje úroky z prodlení se zaplacením daně.

Tzv. reparační úrok se snižuje na úroveň podle občanského zákoníku. V současnosti je na úrovni repo sazby navýšené o 14
procentních bodů, nově dojde k jeho snížení o 6 procentních bodů. Analogicky dojde ke snížení úroku z posečkané částky na
polovinu. Zároveň zůstává zachováno pravidlo, že daňovým subjektům náleží kompenzace v dvojnásobné výši, pokud po nich

https://www.mfcr.cz/


Ministerstvo financí ČR
Letenská 15
118 10 Praha 1

podatelna@mfcr.cz
tel.ústředna:

+420 257 041 111

IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947

bude vymáhána nesprávně stanovená či zajištěná daň. Návrh rovněž zavádí možnost individuálního prominutí pokuty za
opožděné tvrzení daně, což dnes není umožněno.

Účinnost předložené novely daňového řádu je navržena na 1. ledna 2021. Tomu je přizpůsobeno i přechodné ustanovení
týkající se prodloužení lhůty pro podávání elektronických daňových přiznání tak, aby bylo možné tento benefit využít již pro
podání daňových přiznání za zdaňovací období roku 2020.

Doporučované
Publikováno 31. 3. Doporučeno 228 MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ
Publikováno 1. 4. Doporučeno 214 Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun - nejčastější otázky a odpovědi
Publikováno 23. 3. Doporučeno 185 Živnostníci ušetří na pojistném
Publikováno 14. 4. Doporučeno 122 Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí schválila Sněmovna v prvním čtení
Publikováno 16. 8. Doporučeno 116 Jednotný dotační portál

Nejčtenější
Publikováno 31. 3. Přečteno 850712 MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ
Publikováno 19. 1. Přečteno 567590 RISPF
Publikováno 1. 4. Přečteno 557345 Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun - nejčastější otázky a odpovědi
Publikováno 30. 12. Přečteno 431227 Cestovní náhrady
Publikováno 2. 11. Přečteno 354635 IS o platech

Váš hlas se projeví v průběhu 15 minut.
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