
Daňové povinnosti
Povinnosti dlužníka v průběhu reorganizace



Daňové tvrzení při insolvenčním řízení

• § 244 zákona § 280/2009 Sb. Daňový řád

• (1) Při insolvenčním řízení je daňový subjekt povinen podat nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti 
rozhodnutí o úpadku řádné daňové tvrzení za část zdaňovacího období, která uplynula do dne 
předcházejícího účinnosti tohoto rozhodnutí a za kterou dosud nebylo podáno; tuto lhůtu nelze prodloužit. 
Zjistí-li insolvenční správce, který prohlášením konkursu získal oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, 
nedostatečnost podkladů, pro kterou nelze zajistit splnění této povinnosti a povinnosti dle § 245, povinnost 
zaniká; insolvenční správce tuto skutečnost sdělí správci daně ve stejné lhůtě a poskytne mu nezbytnou 
součinnost ke stanovení daně podle pomůcek.

• (2) Lhůty, ve kterých je daňový subjekt povinen podat řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení 
v průběhu insolvenčního řízení, zůstávají zachovány.

• (3) Ke dni předložení konečné zprávy je daňový subjekt povinen zpracovat řádné daňové tvrzení za uplynulou 
část zdaňovacího období, za kterou nebylo dosud podáno, a tvrzenou daň zahrnout do příslušného 
dokumentu.

• (4) Řádné daňové tvrzení zpracované podle odstavce 3 je daňový subjekt povinen podat do 15 dnů ode dne, 
ke kterému mělo dojít k jeho zpracování.

• (5) Nebylo-li podáno řádné daňové tvrzení ve lhůtě podle odstavce 1, správce daně může daň stanovit podle 
pomůcek, bez nutnosti vydávat nejprve výzvu podle § 145 odst. 1.



Účinky insolvenčního řízení na daňové řízení
§ 243 DŘ
• (1) Po zahájení insolvenčního řízení lze daňové řízení zahájit a v celém 

daňovém řízení pokračovat, s výjimkou daňové exekuce, kterou lze nařídit, 
avšak nelze ji provést, pokud insolvenční zákon nestanoví jinak.

• (2) Ukončením přezkumného jednání nebo schválením zprávy o přezkumu 
soudem nabývá nepravomocné rozhodnutí v nalézacím řízení týkajícím se 
pohledávek, které nejsou pohledávkami za majetkovou podstatou, právní 
moci.

• (3) Ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku nevzniká k daňové pohledávce, 
která není pohledávkou za majetkovou podstatou, úrok z prodlení.

• (4) Výsledek popření daňové pohledávky v rámci incidenčního sporu 
zohlední správce daně v evidenci daní.



Pohledávky za majetkovou podstatou a majetek 
dlužníka - § 242 DŘ
• (1) Daňové pohledávky, které vznikají v důsledku daňových povinností, 

které vznikly v době ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku do ukončení 
insolvenčního řízení, jsou pohledávky za majetkovou podstatou.

• (2) Pro potřeby insolvenčního řízení je za majetek daňového subjektu 
považován vratitelný přeplatek s tím, že přeplatek vzniklý na základě 
daňových povinností, které vznikly nejpozději dnem předcházejícím dni 
účinnosti rozhodnutí o úpadku, se použije pouze na úhradu splatných 
daňových pohledávek, které nejsou pohledávkami za majetkovou 
podstatou, nejpozději do jejich přezkoumání.

• (3) Přeplatek vzniklý na základě daňových povinností, které vznikly v době 
ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku, se použije pouze na úhradu 
splatných pohledávek za majetkovou podstatou.



Nespolehlivý plátce - § 106a ZDPH

• (1) Poruší-li plátce závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě 
daně, správce daně rozhodne, že tento plátce je nespolehlivým plátcem.

• (2) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 lze podat do 15 dnů ode dne 
doručení rozhodnutí a má odkladný účinek.

• (3) Z důvodů hodných zvláštního zřetele může správce daně odkladný účinek 
vyloučit.

• (4) Stane-li se nespolehlivá osoba plátcem, stává se současně nespolehlivým 
plátcem. Stane-li se nespolehlivá osoba nebo nespolehlivý plátce členem skupiny, 
stává se současně tato skupina nespolehlivým plátcem.

• (5) Dojde-li ke zrušení registrace nespolehlivého plátce, který je skupinou, stávají 
se členové této skupiny nespolehlivými plátci dnem následujícím po dni, kdy tato 
skupina přestala být plátcem. Dojde-li k zániku členství člena skupiny, která je 
nespolehlivým plátcem, stává se tento člen nespolehlivým plátcem dnem 
následujícím po dni, kdy zaniklo jeho členství ve skupině.



Ručení příjemce zdanitelného plnění - § 109 ZDPH

§109 odst. 3 ZDPH

• (3) Příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto 
plnění, pokud je v okamžiku jeho uskutečnění nebo poskytnutí úplaty 
na něj o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem.



Daň z příjmu – zák. č. 586/1992 Sb.

• ÚZ ke dni předcházející úpadek

• Běžné zdaňovací období – 31.3. následujícího roku

• Korporace podléhající auditu, nebo s daňovým poradcem –
30.6.následujícího roku

• Lze na žádost prodloužit, musí být odůvodněno

• V průběhu reorganizace, pokud dojde ke snížení předpokládaného 
výsledku, lze požádat o snížení záloh tak, aby byly nastaveny na 
skutečnou očekávanou povinnost



Silniční daň – zák. č. 16/1993 Sb.

• Daňové přiznání podává poplatník, jemuž vzniká daňová povinnost 
podle § 8 odst. 1, nejpozději do 31. ledna kalendářního roku 
následujícího po uplynutí zdaňovacího období, a to i v případech, 
jedná-li se o poplatníka, kterému přiznání zpracovává daňový poradce 
nebo poplatníka, jehož úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v 
insolvenčním řízení.

• U nepotřebných vozidel po uložení SPZ do depozitu není nutné hradit 
daň



Daň z nemovitosti – zák. č. 388/1992 Sb.

• Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Ke změnám skutečností 
rozhodných pro daň, které nastanou v průběhu zdaňovacího období, 
se nepřihlíží.

• Kdo je vlastníkem k 1.1., tak nese daňovou zátěž



Daň z přidané hodnoty -

• § 99b
• Zdaňovací období v insolvenci
• (1) Zdaňovací období, v němž nastala účinnost rozhodnutí o úpadku, končí 

posledním dnem kalendářního měsíce, v němž nastala účinnost tohoto 
rozhodnutí. Pro období po skončení měsíce, ve kterém nastaly účinky 
rozhodnutí o úpadku, do skončení insolvenčního řízení, je zdaňovacím 
obdobím kalendářní měsíc.

• (2) Pro období po skončení měsíce, ve kterém bylo skončeno insolvenční 
řízení, do konce kalendářního roku je zdaňovacím obdobím kalendářní 
měsíc.

• (3) Plátce nemůže změnit zdaňovací období pro kalendářní rok 
bezprostředně následující po kalendářním roce, ve kterém došlo ke 
skončení insolvenčního řízení.



Daňové aspekty v insolvenčním řízení

Děkuji za pozornost


