
352014 | 3  L bby

Fo
to

: w
w

w
.s

xc
.h

u

 J
e to sám podnikatel, nebo jeho 
daňový poradce? Odpověď je 
prostá: Pokud nebylo podáno 

přiznání nebo nebyla zaplacena 
správná výše daně do pěti pracov-
ních dnů po 1. červenci, sankce 
budou vždy vyměřeny podnikateli. 
Ten pak může vymáhat náhradu 
škod na svém poradci.

Pojištěné riziko
„Daňoví poradci musí být ze záko-
na na riziko způsobení škody 
pojištěni. Pokud dojde k pochybe-
ní, je poradce povinen spolupraco-
vat při zjednání nápravy, a pokud 
sankce vznikla jeho zaviněním, tak 
ji uhradit,“ uvedla Blanka Štarma-

První červencový den byl nejzazším termínem podání daňových přizná-
ní pro podnikatele využívající služeb finančních poradců. Pro nejedno-
ho byznysmena je v těchto dnech aktuální jedna palčivá otázka. Kdo 
nese odpovědnost za případné chyby, které odhalí až finanční úřad?

Chyba daňového poradce:
Kdo nese odpovědnost? 

nová, daňová poradkyně společ-
nosti TaxVision. 

Plátce daně musí vůči finančnímu 
úřadu splnit dvě povinnosti – zaprvé 
v řádném termínu podat daňové při-
znání, zadruhé zaplatit přiznanou 
daň. Pokud se do pěti tolerovaných 
pracovních dní po 1. červenci jedno 
nebo druhé nestane, finanční úřad 
podnikateli vyměří pokutu a případ-
ně i úroky z prodlení. Pokuta i úroky 
z prodlení vzniknou i v případě, že 
daň byla spočtena a zaplacena v ter-
mínu, jenže nesprávně, a finanční 
úřad po odhalení chyby stanoví daň 
vyšší. Obě sankce budou vždy vymě-
řeny daňovému subjektu, tedy pod-
nikateli coby plátci. 

Vymáhání škod
Jestliže pokutu nebo úrok z prodlení 
způsobil daňový poradce, může na 
něm klient úspěšně vymáhat náhra-
du škod. „Daňový poradce odpovídá 
poplatníkovi za škodu, která mu 
vznikne v souvislosti s jeho výkonem. 
Může se sice odpovědnosti zprostit, 
avšak pouze za situace, kdy prokáže, 
že škodě nemohl zabránit ani při 
vynaložení veškerého úsilí, které lze 
na něm požadovat,“ vysvětlil advokát 
Jiří Hartmann z advokátní kanceláře 
Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

Podle Blanky Štarmanové patří 
k profesionálnímu přístupu dob-
rého daňového poradce jasně sta-
novené smluvní závazky, pojištění 
odpovědnosti a včasná upozornění 
klientů na blížící se důležité termí-
ny. Jediné, co si musí klient daňo-
vého poradce ohlídat, je včasné 
dodání veškerých informací včetně 
účetních podkladů. 

Další termín
„Ve smlouvě s poradcem je obvyk-
le dohodnuto, dokdy se klient 

zavazuje předat podklady a daňo-
vý poradce zpracovat přiznání. Je 
také vhodné klienta s dostatečným 
předstihem informovat, jaké platby 
ho čekají,“ uvedla Blanka Štarma-
nová. Jak je ale možné řešit situaci, 
kdy podnikatelé nemají možnost 
shromáždit všechny podklady pro 
platbu daní ve stanoveném termí-
nu, třeba z důvodu delšího pobytu 
v zahraničí? „Klienty, kteří neměli 
včas připravené kompletní podkla-
dy pro zpracování daňového při-
znání, jsme informovali o možnosti 
požádat finanční úřad až o další tři 
měsíce prodloužení termínu pro 
podání přiznání. Tedy do 1. října 
letošního roku,“ doplnila Blanka 
Štarmanová. Řešení je možné na-
jít také v případě, kdy podnikatel 
nemá v řádném termínu prostředky 
na úhradu daně. Za takových okol-
ností je namístě sjednat s finanč-
ním úřadem splátkový kalendář. 
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Agentura NKL Žofín s.r.o. Vás zve i ve druhém pololetí 2014 na tradiční

ŽOFÍNSKÁ FÓRA
Připravovaná diskusní setkání se budou týkat problematiky našeho 

hlavního města, dále se zaměříme na energetiku, kvalitu potravin 

a čerpání evropských fondů. V závěru roku pozveme k diskusi nad 

aktuálními otázkami primátory a starosty měst a obcí atd.

Sledujte program Žofínských fór na www.zofin.cz.

Nepodání daňového přiznání:

Pokuta 0,05 procenta za každý den 
prodlení, nejvýše však pět procent sta-
novené daně. Pokud podnikateli vychází 
daňová ztráta, činí pokuta 0,01 procenta 
daňové ztráty denně, nejvýš pět procent. 
Bez ohledu na vypočtené hodnoty zaplatí 
opozdilec maximálně 300 000 Kč.

Nezaplacení daně na účet 

finančního úřadu:

Úrok z prodlení, který vychází z repo sazby 
stanovené Českou národní bankou platné 
pro první den příslušného kalendářního 
pololetí. Denní úrok z prodlení je repo 
sazba zvýšená o 14 procentních bodů.

Sankce za prodlení
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