Novela daňového řádu:
Senát vrátil návrh
se změnami
Poslanecké sněmovně

Senát ČR 18. března 2020 vrátil Poslanecké sněmovně zásadní novelu daňového řádu
s pozměňovacími návrhy.
Mezi pozměňovacími návrhy figuruje např. zabránění prodloužení lhůty pro vrácení nadměrného
odpočtu z 30 na 45 dní nebo zavedení maximální délky běhu úroků z prodlení na 5 let.
Senátnímu projednávání novely byla přítomna ministryně financí Alena Schillerová, která vyjádřila
prakticky ke všem senátorským pozměňovacím návrhům nesouhlas.
O novele bude nyní znovu hlasovat Poslanecká sněmovna. Ta buď většinou přítomných poslanců
podpoří senátní návrh (tzn. ve znění všech senátních pozměňovacích návrhů), nebo většinou všech
poslanců (101) Senát přehlasuje a schválí své původně přijaté znění návrhu.
Vzhledem k vyjádřením ministryně financí a rozložení sil v Poslanecké sněmovně se dá předpokládat,
že Poslanecká sněmovna prosadí novelu v původním znění, tj. bez pozměňovacích návrhů Senátu.
Nejbližší jednání Poslanecké sněmovny je naplánováno na 14. dubna 2020. S ohledem na aktuální
situaci je však otázkou, zda jednání v tomto datu proběhne a zda bude právě novela daňového řádu
na programu.
Stále však platí, že účinnost novely může nastat ještě v první polovině tohoto roku. Pokud by novela
byla vyhlášena ve Sbírce zákonů do konce května, nastane její účinnost k 1. červenci 2020.
Novela přinese změny, které mohou dopadat na aktuální situaci, například:
•S
 účinností novely by se např. výrazně snížila výše úroků z prodlení (z 14 % + repo na 8 %
+ repo) a úroků z posečkané částky (z 7 % + repo na 4 % + repo) nabíhajících po dni účinnosti
novely.
• Zrušení 5denní toleranční doby pro placení daně, tzn. úrok z prodlení by nabíhal od prvního
dne po splatnosti. Současně by byla zvýšena minimální hranice, od které by byl úrok
předepisován z 200 Kč na 1 000 Kč.
• Rozšíření funkcionalit daňové informační schránky (DIS) s cílem umožnit komunikaci
s finančním úřadem na dálku. Konkrétní termín zavedení však bude záviset na technických
možnostech finančních úřadů a je tak možné, že nebude k dispozici hned k datu účinnosti
novely.

Dovolujeme si připomenout, že při řešení aktuální situace je možné využít řadu institutů stávajícího
daňového řádu - žádosti o promíjení příslušenství, žádosti o posečkání, žádosti o stanovení záloh jinak
apod. (podrobněji jsme o těchto možnostech informovali v předchozích vydáních daňových aktualit
např. zde nebo zde).
Ke kontrole přeplatků a nedoplatků u správce daně (a k možnosti požádat o vrácení nadbytečných
přeplatků) Vám může pomoci současná daňová informační schránka (DIS), která již dnes mj.
zobrazuje předpisy na jednotlivých osobních daňových účtech poplatníka. Osoby s fungující datovou
schránku mají DIS automaticky zřízenou, musí však finanční úřad požádat o povolení do DIS nahlížet.
Ostatní osoby musí podat jak žádost o zřízení DIS, tak přihlášku k nahlížení. Podrobnější informace
naleznete na webových stránkách finanční správy: https://www.financnisprava.cz/cs/dane-elektronicky/danovy-portal/danova-informacni-schranka.
V případě dotazů, připomínek či zájmu o pomoc se prosím neváhejte obrátit na autory článku
či Vašeho oblíbeného daňového poradce.
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