Elektronicky podepsáno
24. 11. 2015
Burešová Lenka
s účinností od 1. ledna 2016 vznikne plátcům DPH povinnost
podávat referent
tzv. kontrolní
odborný

Vážená paní, vážený pane,

hlášení.
Kontrolní hlášení nenahrazuje daňové přiznání, jedná se o institut zcela odlišný.
Vychází z evidence pro účely daně z přidané hodnoty, kterou jsou plátci daně již v
současnosti povinni vést podle § 100 zákona o DPH. Vzhledem k tomu, že údaje uváděné v
kontrolním hlášení odpovídají údajům dosud vykazovaným ve výpisu z evidence pro účely
daně z přidané hodnoty ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti, je povinnost
podání tohoto výpisu zrušena společně se zavedením kontrolního hlášení (tj. od 1. 1. 2016).
Počátečním obdobím, za které se podává kontrolní hlášení, je leden 2016, respektive
1. čtvrtletí 2016. Tedy první kontrolní hlášení budou podávána do 25. 2. 2016, respektive do
25. 4. 2016. Kontrolní hlášení bude podáváno pouze elektronicky na elektronickou adresu
podatelny správce daně, a to výhradně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.
Kontrolní hlášení obecně podávají osoby registrované k DPH v tuzemsku jako
plátci daně, přičemž není rozhodné, zda se jedná o tuzemský nebo zahraniční subjekt. Za
skupinu spojených osob podává kontrolní hlášení zastupující člen skupiny. Kontrolní hlášení
za společnost („dříve sdružení bez právní subjektivity“) podává určený společník, který vede
evidenci pro účely DPH za společnost a podle osoby určeného společníka se určují i lhůty pro
podání kontrolního hlášení.
Plátce, který je právnickou osobou (nebo zastupující člen skupiny), podává kontrolní
hlášení za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce (bez ohledu
na zdaňovací období plátce, tj. plátci s měsíčním i čtvrtletním zdaňovacím obdobím podávají
kontrolní hlášení za kalendářní měsíc).
Fyzická osoba podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání
(tzn. měsíčně nebo čtvrtletně – podání kontrolního hlášení ve lhůtě do 25 dnů po skončení
zdaňovacího období spolu s daňovým přiznáním k DPH).
Důležité informace, týkající se kontrolního hlášení jsou obsahem přílohy tohoto
průvodního dopisu.
Pro pohodlnou elektronickou komunikaci s finančním úřadem je primárně určen
Daňový
portál
Finanční
správy:
www.daneelektronicky.cz.,
www.financnisprava.cz/kontrolnihlaseni.

Děkujeme za pozornost věnovanou této informaci.

Nová povinnost pro plátce DPH od roku 2016!
EŽǀĞůŝǌĂĐşǌĄŬŽŶĂē͘ϮϯϱͬϮϬϬϰ^ď͕͘ŽĚĂŶŝǌƉƎŝĚĂŶĠŚŽĚŶŽƚǇǀǌŶŝŬĄƐƷēŝŶŶŽƐƚşŽĚϭ͘ϭ͘ϮϬϭϲƉůĄƚĐƽŵW,ŶŽǀĄ
ƉŽǀŝŶŶŽƐƚƉŽĚĄǀĂƚƚǌǀ͘

Kontrolní hlášení
Nový druh ĚĂŸŽǀĠŚŽƚǀƌǌĞŶşŽďƐĂŚƵũşĐşǀǇďƌĂŶĠƷĚĂũĞŽƉůŶĢŶşĐŚ͕ŬƚĞƌĠƉůĄƚĐĞǀǇŬĂǌƵũĞǀĞƐǀĠŵĚĂŸŽǀĠŵƉƎŝǌŶĄŶşŬW,͘
ĂůŽǎĞŶŽǌǀĞůŬĠēĄƐƚŝŶĂƷĚĂũşĐŚǌĞƐŽƵēĂƐŶĠĞǀŝĚĞŶĐĞƉƌŽƷēĞůǇW,͘
ĂŶĞƉŽĚĄŶşŬŽŶƚƌŽůŶşŚŽŚůĄƓĞŶşŚƌŽǌşƐĂŶŬĐĞ͘

Ê¹ÖÙÊã®ÆÊòûÃÖÊòÊïÃ
:ĞĚŶĄ ƐĞ Ž ǌĐĞůĂ ǌĄƐĂĚŶş ŶĄƐƚƌŽũ͕ ŬƚĞƌǉ &ŝŶĂŶēŶş ƐƉƌĄǀĂ ǀǇƵǎŝũĞ ǀ ďŽũŝ ƉƌŽƚŝ ƌŽǌƐĄŚůǉŵ ĚĂŸŽǀǉŵ ;ǌĞũŵĠŶĂ ŬĂƌƵƐĞůŽǀǉŵͿ ƉŽĚǀŽĚƽŵ ŶĂ W,͘
WƎĞĚƉŽŬůĄĚĄƐĞ͕ǎĞƉŽǌĂǀĞĚĞŶşŬŽŶƚƌŽůŶşŚŽŚůĄƓĞŶşĚŽũĚĞŬĞǌǀǉƓĞŶşĚĂŸŽǀǉĐŚƉƎşũŵƽǀƎĄĚĞĐŚŵŝůŝĂƌĚŬŽƌƵŶƌŽēŶĢ͘

<ùãÊþÄ
WƌǀŶşŵŽďĚŽďşŵ͕ǌĂŬƚĞƌĠƐĞƉŽĚĄǀĄƉƌǀŶşŬŽŶƚƌŽůŶşŚůĄƓĞŶş͕ũĞleden 2016͕ƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞϭ͘ēƚǀƌƚůĞƚşϮϬϭϲ͘

WƌĄǀŶŝĐŬĠŽƐŽďǇ

&ǇǌŝĐŬĠŽƐŽďǇ
ŵĢƐşēŶşƉůĄƚĐŝW,

ēƚǀƌƚůĞƚŶşƉůĄƚĐŝW,

ǌǀůĄƓƚŶşƉƎşƉĂĚǇ

ƉŽĚĄǀĂũşŬĂǎĚǉŵĢƐşĐ

ƉŽĚĄǀĂũşŬĂǎĚǉŵĢƐşĐ

ƉŽĚĄǀĂũşēƚǀƌƚůĞƚŶĢ

ŶĂƉƎşŬůĂĚǀƐƚƵƉĚŽŝŶƐŽůǀĞŶĐĞ͕
ƷŵƌơƉůĄƚĐĞ

ƉƌǀŶşŬŽŶƚƌŽůŶşŚůĄƓĞŶş
ĚŽϮϱ͘ƷŶŽƌĂϮϬϭϲ

ƉƌǀŶşŬŽŶƚƌŽůŶşŚůĄƓĞŶş
ĚŽϮϱ͘ƷŶŽƌĂϮϬϭϲ

ƉƌǀŶşŬŽŶƚƌŽůŶşŚůĄƓĞŶş
ĚŽϮϱ͘ĚƵďŶĂϮϬϭϲ

ŵŝŵŽƎĄĚŶǉƚĞƌŵşŶƉŽĚĄŶş

<ÊÄãÙÊ½Ä°«½ àÄ°ÝÖÊ ò þÊÊ°͕ò»ãÙÃÖ½ ãþ¹ÃÄ͗
ƉƎŝǌŶĄǀĄĚĂŸŶĂǀǉƐƚƵƉƵ;ƚũ͘ǀǇƉůŸƵũĞƎĄĚŬǇϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϰ͕ϱ͕ϲ͕ϵ͕ϭϬ͕ϭϭ͕ϭϮĂϭϯĚĂŸŽǀĠŚŽƉƎŝǌŶĄŶşŬW,Ϳ
ƵƐŬƵƚĞēŶŝůǌĚĂŶŝƚĞůŶĠƉůŶĢŶşǀƌĞǎŝŵƵƉƎĞŶĞƐĞŶşĚĂŸŽǀĠƉŽǀŝŶŶŽƐƚŝ;ƚũ͘ǀǇƉůŸƵũĞƎĄĚĞŬϮϱĚĂŸŽǀĠŚŽƉƎŝǌŶĄŶşŬW,Ϳ
ƵƉůĂƚŸƵũĞŶĄƌŽŬŶĂŽĚƉŽēĞƚĚĂŶĢŶĂǀƐƚƵƉƵ;ƚũ͘ďƵĚĞǀǇƉůŸŽǀĂƚƎĄĚŬǇϰϬ͕ϰϭĚĂŸŽǀĠŚŽƉƎŝǌŶĄŶşŬW,Ϳ
ƵƐŬƵƚĞēŶŝůŶĞďŽƉƎŝũĂůƉƎşƐůƵƓŶĄƉůŶĢŶşǀĞǌǀůĄƓƚŶşŵƌĞǎŝŵƵƉƌŽŝŶǀĞƐƚŝēŶşǌůĂƚŽ

<ÊÄÖÙò®½Ä«ÊÊ« þÄ°Ä¥®ÄÄÄ°éÛ
WŽĚĄŶşŬŽŶƚƌŽůŶşŚŽŚůĄƓĞŶşŵƵƐşďǉƚƵēŝŶĢŶŽǀǉŚƌĂĚŶĢĞůĞŬƚƌŽŶŝĐŬŽƵĨŽƌŵŽƵ͘
KĚƌŽŬƵϮϬϭϲďƵĚŽƵǀƓŝĐŚŶŝƉůĄƚĐŝW,ďĞǌǀǉũŝŵŬǇƉŽĚĄǀĂƚĚĂŸŽǀĄƉƎŝǌŶĄŶşŬĚĂŶŝǌƉƎŝĚĂŶĠŚŽĚŶŽƚǇƉŽƵǌĞĞůĞŬƚƌŽŶŝĐŬǇ͊

ÖïÝÊù½»ãÙÊÄ®»«ÊÖÊ ò Ä°
KĚĞƐůĄŶşĚĂƚŽǀĠǌƉƌĄǀǇƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ͗

ŽƉŽƌƵēƵũĞŵĞ
ĂŸŽǀĠŚŽƉŽƌƚĄůƵ
;ĂƉůŝŬĂĐĞWKŶĂǁǁǁ͘ĚĂŶĞĞůĞŬƚƌŽŶŝĐŬǇ͘ĐǌͿ
dĞŶƚŽǌƉƽƐŽďŽĚĞƐůĄŶşsĄŵǌĂďĞǌƉĞēşŽǀĢƎĞŶşƐƉƌĄǀŶŽƐƟĨŽƌŵĄƚƵĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇĚĂƚŽǀĠǌƉƌĄǀǇ͘WƌŽũĞĚŶŽǌŶĂēŶŽƵŝĚĞŶƟĮŬĂĐĞƉŽĚĂƚĞůĞũĞŵŽǎŶĠ
ǀǇƵǎşƚũĞĚĞŶǌŶĄƐůĞĚƵũşĐŚǌƉƽƐŽďƽ͗
ƵǌŶĄǀĂŶǉĞůĞŬƚƌŽŶŝĐŬǉƉŽĚƉŝƐ
ƉƎŝŚůĂƓŽǀĂĐşƷĚĂũĞĚŽĚĂƚŽǀĠƐĐŚƌĄŶŬǇ
ĚŽĚĂƚĞēŶĠƉŽƚǀƌǌĞŶşǌĂƉŽĚŵşŶĞŬƵǀĞĚĞŶǉĐŚǀĚĂŸŽǀĠŵƎĄĚƵǀĞůŚƽƚĢƉƌŽƉŽĚĄŶşŬŽŶƚƌŽůŶşŚŽŚůĄƓĞŶş;ƚǌǀ͘ĞͲƟƐŬŽƉŝƐͿ͘
ĂƚŽǀĠƐĐŚƌĄŶŬǇ

ŽƉŽƌƵēƵũĞŵĞƉƎĞĚŶŽƐƚŶĢǌƉƽƐŽďĞůĞŬƚƌŽŶŝĐŬĠŚŽƉŽĚĄŶşƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵĂŸŽǀĠŚŽƉŽƌƚĄůƵ
;ĂƉůŝŬĂĐĞWKŶĂǁǁǁ͘ĚĂŶĞĞůĞŬƚƌŽŶŝĐŬǇ͘ĐǌͿ͘
dşŵƚŽŽƉĂƚƎĞŶşŵŶĞǀǌŶŝŬĄƉŽǀŝŶŶŽƐƚǌƎşĚŝƚƐŝĚĂƚŽǀŽƵƐĐŚƌĄŶŬƵĂŶŝƵǌŶĄǀĂŶǉĞůĞŬƚƌŽŶŝĐŬǉƉŽĚƉŝƐ͘

ǁǁǁ͘ĮŶĂŶĐŶŝƐƉƌĂǀĂ͘ĐǌͬŬŽŶƚƌŽůŶŝŚůĂƐĞŶŝ

