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Poslanecká sněmovna ČR schválila 12. února 2020 ve třetím čtení významnou novelu daňového řádu. 

Novela přináší změny především v následujících oblastech:

•  Elektronizace správy daní – zavedení portálu Moje Daně.
•  Revize sankčního systému – sjednocení a snížení úrokových sazeb na úroveň 8 % + repo sazba ČNB.
•  Vracení daňového odpočtu – vyplácení nesporné části odpočtu DPH formou zálohy.
•  Efektivní prodloužení lhůty pro vracení daňového odpočtu na 45 dní od podání daňového tvrzení.
•  Zjednodušení kontrolních postupů – např. omezení osobního jednání zejména při zahajování a ukončování daňové 

kontroly.
•  Zrušení pětidenní toleranční doby pro vznik úroku z prodlení při placení daně.
•  Změny ve lhůtách pro podání daňového přiznání – např. prodloužení tříměsíční lhůty pro podání přiznání k dani 

z příjmů o 1 měsíc, pokud je podáno elektronicky.

Blíže jsme vás o vládou navrhovaných změnách informovali ve vydání našich daňových zpráv za červenec 
a srpen roku 2019.

Oproti vládnímu návrhu novely byly Poslaneckou sněmovnou schváleny následující pozměňovací návrhy:

•  Ponechání pětidenní toleranční doby pro podání daňového tvrzení, než bude udělena pokuta za opožděné tvrzení 
daně.

•  Úprava vydávání daňových formulářů – ministerstvo financí by vyhláškou stanovovalo podrobnosti údajů 
a náležitosti, které lze ve formuláři požadovat, nikoliv formulář jako takový.

•  Zvýšení minimální hranice pro vznik pokuty za opožděné tvrzení daně z 200 Kč na 1 000 Kč.

Návrh novely bude nyní předán Senátu, který má na jeho projednání 30 dní.

Novela nabyde účinnosti prvním dnem druhého měsíce po vyhlášení ve Sbírce zákonů. S ohledem na zbýva-
jící kroky legislativního procesu je možné, že bude účinná ještě v první polovině tohoto roku.

V podrobnostech se budeme aktuálnímu znění návrhu věnovat v nejbližším vydání našich daňových zpráv.

S případnými dotazy se prosím obraťte na svého oblíbeného daňového poradce.
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