
Platné znění s vyznačením změn 

 

§ 38x  

 

Výzva k prokázání příjmů  

 

 (1) Správce daně vyzve poplatníka k prokázání vzniku a původu příjmů a dalších skutečností 

souvisejících s nárůstem jeho jmění, spotřebou nebo jiným vydáním v případě, že  

  

a) má důvodné pochybnosti, zda příjmy poplatníka oznámené nebo tvrzené správci daně odpovídají 

nárůstu jeho jmění, spotřebě nebo jinému vydání, a nejsou mu známy skutečnosti, které by nárůst jmění, 

spotřebu nebo jiné vydání ozřejmovaly, a  

  

b) po předběžném posouzení dojde k závěru, že rozdíl mezi těmito příjmy a nárůstem jmění, spotřebou 

nebo jiným vydáním poplatníka přesahuje 5 000 000 Kč.  

  

 (2) Správce daně ve výzvě k prokázání příjmů uvede své pochybnosti způsobem, který 

umožňuje poplatníkovi, aby se k nim vyjádřil a předložil důkazní prostředky tak, aby došlo k odstranění 

těchto pochybností.  

  

 (3) Ve výzvě k prokázání příjmů správce daně  

  

a) určí rozhodné období pro posouzení vztahu příjmů poplatníka k nárůstu jeho jmění, spotřebě nebo 

jinému vydání,  

  

b) stanoví lhůtu k vyjádření a předložení důkazních prostředků k prokázání požadovaných skutečností, 

která nesmí být kratší než 30 dnů,  

  

c) poplatníka poučí o následcích spojených s neprokázáním požadovaných skutečností a neposkytnutím 

dostatečné součinnosti při prokazování požadovaných skutečností.  

  

 (4) Správce daně může požadované skutečnosti doplňovat prostřednictvím další výzvy k 

prokázání příjmů.  

  

 (5) Správce daně nevyzývá poplatníka k prokázání skutečností, o nichž je správci daně známo, 

že nastaly v období, u kterého již uplynula lhůta pro stanovení daně.  

  

§ 38y  

 

Povinnost prokázat příjmy  

 

 Poplatník je povinen prokázat skutečnosti požadované ve výzvě k prokázání příjmů, ledaže 

prokáže, že nastaly v období, u kterého již uplynula lhůta pro stanovení daně.  

  

§ 38z  

 

Prokázání příjmů  

 

 (1) Došlo-li k prokázání skutečností požadovaných ve výzvě k prokázání příjmů, správce daně 

o tom poplatníka vhodným způsobem vyrozumí.  

  

 (2) Správce daně přistoupí ke stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem, pokud  
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a) nedošlo k prokázání skutečností požadovaných ve výzvě k prokázání příjmů,  

  

b) daň nelze stanovit na základě dokazování a  

  

c) správce daně dojde po předběžném posouzení k závěru, že daň stanovená podle pomůcek zvláštním 

způsobem přesáhne 2 000 000 Kč.  

  

§ 38za  

 

Stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem  

 

 (1) Správce daně při stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem určí základ daně 

pomocí odhadu výše příjmů, kterých by poplatník musel dosáhnout, aby to odpovídalo nárůstu jeho 

jmění, spotřebě nebo jinému vydání.  

  

 (2) Při odhadu výše příjmů podle odstavce 1 vyjde správce daně zejména z  

  

a) informací, ze kterých přímo i nepřímo vyplývá, že příjmy poplatníka neodpovídají nárůstu jeho jmění, 

spotřebě nebo jinému vydání,  

  

b) ekonomických ukazatelů,  

  

c) porovnání se srovnatelnými poplatníky,  

  

d) obvyklé hodnoty srovnatelného majetku, spotřeby nebo jiného vydání,  

  

e) pohybů a zůstatků na účtech,  

  

f) prohlášení o majetku.  

  

 (3) Pokud při stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem nelze určit, do jakého 

zdaňovacího období příjmy spadají, hledí se na ně, jakoby vznikly v posledním zdaňovacím období, za 

které již lze stanovit daň.  

  

 (4) Při stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem správce daně přihlédne k 

okolnostem, z nichž vyplývají výhody pro poplatníka, pouze pokud jím byly uplatněny a prokázány v 

řízení o stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem.  

  

§ 38zb  

 

Penále při stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem  

 

 Poplatníkovi vzniká povinnost uhradit penále z částky daně stanovené podle pomůcek zvláštním 

způsobem ve výši  

  

a) 50 %, nebo  

  

b) 100 %, pokud neposkytnutí součinnosti poplatníka závažně ztížilo nebo bránilo stanovení daně.  

  

§ 38zc  

 

Výzva k podání prohlášení o majetku  

 

 (1) Správce daně poplatníka vyzve k podání prohlášení o majetku, pokud  
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a) nedošlo k prokázání skutečností požadovaných ve výzvě k prokázání příjmů,  

  

b) informace potřebné ke zjištění stavu jmění nelze získat jiným způsobem, nebo je lze získat pouze s 

nepoměrnými obtížemi a  

  

c) správce daně dojde po předběžném posouzení k závěru, že souhrnná hodnota majetku, který je 

poplatník v prohlášení o majetku povinen uvést, přesáhne 10 000 000 Kč.  

  

 (2) Poplatník je povinen podat prohlášení o majetku ve lhůtě 60 dnů od oznámení výzvy k 

podání prohlášení o majetku; tuto lhůtu lze prodloužit.  

  

 (3) Ve výzvě správce daně poučí poplatníka o povinnostech spojených s oznámením výzvy a 

případných následcích spojených s nepodáním prohlášení o majetku nebo uvedením nepravdivých 

anebo hrubě zkreslených údajů; ohledně nesplnění této povinnosti není správce daně vázán povinností 

mlčenlivosti pro účely trestního řízení.  

  

 (4) Pokud poplatník nepodá na výzvu správce daně prohlášení o majetku, nebo v něm uvede 

nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, správce daně bez dalšího přistoupí ke stanovení daně podle 

pomůcek zvláštním způsobem.  

  

§ 38zd  

 

Náležitosti prohlášení o majetku  

 

 (1) V prohlášení o majetku je poplatník povinen uvést úplné a pravdivé údaje.  

  

 (2) V prohlášení o majetku je poplatník povinen uvést údaje, které se uvádějí v prohlášení o 

majetku podle daňového řádu.  

  

 (3) V prohlášení o majetku je poplatník povinen dále uvést  

  

a) svěřenský fond, jehož je zakladatelem nebo obmyšleným, a skutečnosti, které jsou mu známy o 

majetku v tomto svěřenském fondu,  

  

b) věc nepodléhající výkonu rozhodnutí, pokud jde o věc, kterou podnikatel nezbytně nutně potřebuje k 

výkonu své podnikatelské činnosti,  

  

c) peněžitý dluh nebo  

  

d) výslovné prohlášení, že uvedl úplné a pravdivé údaje.  

  

 (4) Rozhodným dnem pro sestavení prohlášení o majetku je den oznámení výzvy k podání 

prohlášení o majetku, není-li v této výzvě stanoven jiný rozhodný den.  

  

 (5) Podpis poplatníka na prohlášení o majetku, které není podáno ústně do protokolu nebo 

prostřednictvím datové zprávy, musí být úředně ověřen.  

  

§ 38ze  

 

Zvláštní ustanovení o náležitostech prohlášení o majetku  

 

 (1) V prohlášení o majetku není poplatník povinen uvést údaje, které může správce daně zjistit 

z rejstříků a evidencí, do kterých má přístup. Tyto údaje správce daně zveřejní na úřední desce a 

způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
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 (2) Pokud souhrnná hodnota majetku, který je poplatník v prohlášení o majetku povinen uvést, 

nepřesahuje 10 000 000 Kč, poplatník v prohlášení o majetku může uvést pouze tuto skutečnost a 

výslovné prohlášení, že tento údaj je pravdivý.  

  

 (3) Poplatník není v prohlášení o majetku povinen uvést  

  

a) movitou věc, jejíž hodnota nepřesahuje 100 000 Kč, nebo  

  

b) peněžitý dluh nepřesahující 100 000 Kč.  
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