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Daňový a účetní bulletin 2021 
Daňový řád – rozsáhlá změna lhůt, sankcí… 

  

 

Zahájení daňové kontroly doručením (§ 87) 

 
Dosud: byla nutná osobní účast daňového subjektu / jeho zástupce při zahájení kontroly (sepsán protokol, obě 
strany podepsaly) 
 
Nově: kontrola může být zahájena i doručením oznámení o zahájení daňové kontroly (tedy např. vyzvednutím 
zprávy z datové schránky). I nadále se však z hlediska počítání lhůty pro stanovení daně dle § 148/3 považuje za 
zahájení kontroly až první okamžik faktického prověřování.  
 

Ukončení daňové kontroly doručením (§ 88a) 
 
Posledním „vzájemným“ projednávaným úkonem bude sdělení výsledku kontrolního zjištění a lhůty k vyjádření. 
Ruší se projednání zprávy o daňové kontrole – ta bude již pouze doručena daňovému subjektu. Jejím doručením 
DK končí. 
 

Výše pokuty za opožděné podání – toleranční doba 5 dnů (§ 250) 
 
Zůstává zachována toleranční lhůta 5 pracovních dnů. Minimální výše pokuty, kterou lze předepsat, se nově 
stanoví na 1 000 Kč.  
 

 
 

Prominutí pokuty za opožděné podání (§ 259aa) 
 
Od 1.1.2021 lze žádat o prominutí pokud k pozdnímu podání došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem 
daného případu ospravedlnit (zejména zdravotní důvody). 
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Úroky z prodlení – min. výše 1 000 Kč / rok (§ 251a/2) 
 
Úrok se nepředepíše a nevzniká povinnost jej uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho 
správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 1 000 Kč. 
 

 

Úroky z prodlení – vždy nutné vyrozumění (§ 251a/3) 
 
Dosud se daňový subjekt často vůbec nedozvěděl o drobných předepsaných úrocích – FU neměl povinnost je 
oznamovat do výše 1000 Kč. Nově musí oznámit vše. 
 

Úroky z prodlení – toleranční doba 3 dny (§ 252/2) 

 
Úrok z prodlení vzniká od čtvrtého dne po původním dni splatnosti. POZOR! Peníze již musí být na účtu FÚ! 
 

Úroky z prodlení – sjednocení výše s občanským zákoníkem 
 
Výše úroku z prodlení byla na základě judikatury snížena a sjednocena s dobrými mravy, tj. na stejnou výši, 
s jakou pracuje občanský zákoník. I v OZ se výpočet odvíjí od REPO úrokové sazby. V daních se dosud tato 
REPO sazba navyšovala o 14%. Nově se bude zvyšovat pouze + 8%. Výpočet je tak přímo navázán na ustanovení 
OZ. 
 
Pro srovnání při REPO = 0,5%: 
Výše denní sazby úroku z prodlení do 31.12.2020: 14,5% 
Výše denní sazby úroku z prodlení po 1.1.2021: 8,5% 
 

Převedení přeplatku na jinou daň „jen na žádost“ (§ 154/2) 

 
Převedení přeplatku z jednoho osobního daňového účtu na jiný osobní daňový účet (tedy např. přeplatku DPH na 
silniční daň) bude v případě očekávané daňové povinnosti pouze na žádost daňového subjektu. Bude tak 
zamezeno „zmatečným“ přesunům přeplatků správcem daně, kdy subjekt legitimně očekává, že má např. na DPH 
přeplatek a příští platbu o něj poníží… 
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Záloha na daňový odpočet DPH (§ 174a) 
 
V případě, že je zpochybněn nadměrný odpočet a v rámci prokazování bude část odpočtu bez pochyb (tedy 
uznána za správnou) je správce daně povinen tuto nespornou část nadměrného odpočtu bez odkladu vrátit. 
Nadále může zadržovat pouze tu část, kterou nadále prověřuje. 
 

Lhůta pro podání daňového přiznání – zcela nově (§ 136) 
 
Lze použít již za zdaňovací období 2020! 
 
Daňové přiznání je možné podat ve lhůtě od konce zdaňovacího období: 
 

3 měsíce – základní termín 
4 měsíce – pokud bude podáno elektronicky a nebylo podáno ve lhůtě 3 měsíce 
6 měsíců – pokud bude podáno daňovým poradcem a nebylo podáno ve lhůtě 3 měsíce 

 
Výhody nové úpravy: 
 

 Plnou moc daňovému poradci již není nutno doručovat předem do termínu řádného přiznání (stačí ji doručit 
např. společně s přiznáním) 

 Každý může využít prodloužení termínu na 4 měsíce, pokud podá přiznání elektronicky (xml přes Daňový 
portál EPO nebo xml / pdf datovou schránkou) 

 V případě přeplatku na dani si lze naopak bez problémů vybrat základní termín podání 3 měsíce – podání 
kýmkoliv (i daňovým poradcem) v tomto případě fixuje lhůtu na 3 měsíční 

 
 
 
 
S přáním pěkného dne        
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