Promíjení úroků
finančními úřady
Vysvětlíme základní pravidla promíjení úroků finančními úřady. Podrobnosti najdete v pokynu
Generálního finančního ředitelství č. GFŘ – D – 45 k promíjení příslušenství daně.

Které úroky mi může finanční úřad prominout?
Úroky z prodlení (daň jste nezaplatili včas) a úroky z posečkané částky (za dobu povoleného
odkladu placení), které vznikly po 1. lednu 2015.
Úroky lze prominout, dokud neuplynula lhůta pro jejich placení a vymáhání (zjednodušeně šest let
od vzniku úroků). Prominout se dají i úroky, které jste již zaplatili.

Co musím splnit?
Musíte zaplatit dlužnou daň, kvůli které úroky vznikly,
podat žádost (a zaplatit správní poplatek 1 000 Kč, pokud chcete prominout víc než 3 000 Kč;
za žádost podanou do konce roku 2020, ale platit nemusíte),
a mít ospravedlnitelný důvod, proč jste nezaplatili včas. Například:
 Zaplatili jste omylem na jiný variabilní symbol
nebo jiný účet správce daně.
 Nemohli jste zaplatit včas kvůli svému
nepříznivému zdravotnímu stavu.
 Neuhradili jste včas všechny zálohy,
ale stanovená daň pak nebyla vyšší.
 Finanční úřad Vám daň vyměřil dodatečně
podle dodatečného daňového přiznání,
které jste podali sami bez výzvy správce daně.

 Zaplatili jste nejpozději
15 kalendářních dnů po termínu.
 Během kalendářního roku, kdy jste měli
platit, Vás postihla živelní pohroma.
 Úrok vznikl proto, že jste v původním
daňovém přiznání vycházeli z potvrzení
jiného úřadu, které nebylo správné,
což se ale ukázalo až později.

Přehled uznávaných ospravedlnitelných důvodů obsahuje článek III. 3. A. pokynu.
Pokud splňujete některý z důvodů uvedených v pokynu i ostatní podmínky, finanční úřad Vám
úrok promine (nebo část úroku). Pokud svou situaci (důvod) v pokynu nenajdete, nevadí, přesto
o prominutí požádejte, finanční úřad situaci sám posoudí.

Kdy úroky nelze prominout?
Pokud jste v posledních 3 letech (do rozhodnutí o podané žádosti) závažně porušili daňové nebo
účetní předpisy. Například:
 Kvůli porušení povinností Vám finanční úřad
daň stanovil podle pomůcek nebo ji sjednal.
 Opakovaně (dvakrát za 12 měsíců) jste včas
nepodali daňové přiznání, hlášení nebo
vyúčtování a finanční úřad Vás k tomu musel
vyzvat.

 Dostali jste pokutu podle zákona o účetnictví.
 Nevedli jste řádně daňovou evidenci.
 Jste/byli jste nespolehlivým plátcem nebo
nespolehlivou osobou podle zákona o DPH.
 Odsoudili Vás za určité trestné činy
(zejména daňové).

Podrobnosti najdete v článku III. 2. A. pokynu.
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Jak velkou část úroků mi finanční úřad promine?
Pokyn u každého z vyjmenovaných ospravedlnitelných důvodů určuje, kolik procent úroku Vám
finanční úřad promine (čl. III. 3. A. pokynu).
Promine Vám víc, pokud jste v nepříznivé ekonomické či sociální situaci, tedy když je úrok moc
tvrdý. Finanční úřad posoudí hlavně výši Vašeho ročního příjmu. Více v článku III. 3. B. pokynu.
Promine Vám naopak méně, pokud jste porušili povinnosti při správě daní. Například:
 Dlužíte jinou daň a finanční úřad ji exekučně
vymáhá.
 Protože jste nespolupracovali, vyměřili Vám
za poslední tři roky daň minimálně dvakrát
podle pomůcek.

 Za poslední tři roky jste dostali alespoň dvakrát
pokutu za neplnění povinností nepeněžité
povahy.
 Za poslední tři roky jste dostali alespoň dvakrát
pokutu za opožděné tvrzení daně (přiznání,
hlášení, vyúčtování).

Seznam porušení povinností najdete v čl. III. 3. C. pokynu.

Jak mám sepsat žádost o prominutí úroků?
V žádosti o prominutí uveďte:
 své jméno, adresu a podpis,
 úřad, u kterého prominutí úroků žádáte,
 úrok, který chcete prominout,
 všechny ospravedlnitelné důvody pro prominutí úroku, které splňujete, a
 podrobně popište svou nepříznivou ekonomickou a sociální situaci.
Nezapomeňte přiložit listiny (důkazy), které v žádosti zmiňujete. Ospravedlnitelné důvody
totiž musíte doložit.

Co když nebudu souhlasit s rozhodnutím finančního úřadu?
Proti rozhodnutí se nedá odvolat. Můžete ale podat žalobu k soudu nebo napsat ombudsmanovi.
Více v letácích Soudní ochrana proti správním orgánům a Ombudsman na www.ochrance.cz v sekci
Životní situace.
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