
Platné znění s vyznačením změn 

§ 136 

(1) Daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 

měsíců, se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.  

(2) Jde-li o daňový subjekt, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku 

ověřenou auditorem, nebo jehož daňové přiznání zpracovává a podává poradce, podává se 

daňové přiznání podle odstavce 1 nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. 

To platí jen, je-li příslušná plná moc udělená tomuto poradci uplatněna u správce daně 

před uplynutím tříměsíční lhůty podle odstavce 1. Pokud v šestiměsíční lhůtě podle věty první 

tento poradce zemře nebo zanikne, zůstává tato lhůta zachována. 

(2) Lhůta pro podání daňového přiznání podle odstavce 1 se prodlužuje na  

a) 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období, pokud daňové přiznání nebylo podáno 

nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně bylo daňové přiznání 

podáno elektronicky, anebo 

b) 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pokud 

1. daňový subjekt má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou 

auditorem nebo 

2. daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího 

období a následně daňové přiznání podal poradce. 

(3) Daňové přiznání u daní vyměřovaných na zdaňovací období, které činí 12 měsíců, se 

podává nejpozději do konce prvního měsíce, jímž začíná běh zdaňovacího období. 

(4) Je-li zdaňovací období kratší než 1 rok, podává se daňové přiznání do 25 dnů po uplynutí 

zdaňovacího období. Tuto lhůtu nelze prodloužit. 

(5) Nevznikla-li daňovému subjektu ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani, ke které 

je registrován, sdělí tuto skutečnost správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání nebo 

vyúčtování. 

(6) Žádá-li daňový subjekt o prodloužení lhůty podle § 36 a současně hodlá využít 

prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání podle odstavce 2 písm. a), nebo podle 

odstavce 2 písm. b), uvede v žádosti tuto skutečnost, jinak se při posouzení žádosti 

o prodloužení lhůty zohlední délka lhůty podle odstavce 1. Uvede-li daňový subjekt 

v žádosti o prodloužení lhůty, že hodlá využít prodloužení lhůty podle odstavce 2, 

a následně nedodrží podmínky pro toto prodloužení, nárok na prodloužení lhůty podle 

§ 36 zaniká. 

§ 138 

Opravné daňové přiznání a opravné vyúčtování 

(1) Před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání nebo vyúčtování může daňový subjekt 

nahradit daňové přiznání nebo vyúčtování, které již podal, opravným daňovým přiznáním 

nebo opravným vyúčtováním.  

(2) V řízení se dále postupuje podle tohoto opravného daňového přiznání nebo opravného 

vyúčtování a k předchozímu daňovému přiznání nebo vyúčtování se nepřihlíží. Takto lze 

nahradit i dodatečná daňová přiznání nebo dodatečná vyúčtování nebo již podaná opravná 

přiznání nebo opravná vyúčtování. 
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(3) Daňové přiznání podané po lhůtě podle § 136 odst. 1 lze nahradit opravným 

daňovým přiznáním, pouze jsou-li obě tato daňová přiznání podána 

a) elektronicky v prodloužené lhůtě podle § 136 odst. 2 písm. a), nebo 

b) poradcem v prodloužené lhůtě podle § 136 odst. 2 písm. b) bod 2. 

§ 141 

Dodatečné daňové přiznání a dodatečné vyúčtování 

(1) Zjistí-li daňový subjekt, že daň má být vyšší než poslední známá daň, je povinen podat 

do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil, dodatečné daňové přiznání nebo 

dodatečné vyúčtování a ve stejné lhůtě rozdílnou částku uhradit. Tato povinnost trvá, pokud 

běží lhůta pro stanovení daně. Poslední známá daň je výsledná daň, jak byla správcem daně 

dosud pravomocně stanovena v dosavadním průběhu daňového řízení o této dani.  

(2) Daňový subjekt je oprávněn ve lhůtě podle odstavce 1 podat dodatečné daňové přiznání 

nebo dodatečné vyúčtování na daň nižší, než je poslední známá daň, jestliže daň byla 

stanovena v nesprávné výši; v tomto dodatečném daňovém přiznání nebo dodatečném 

vyúčtování nelze namítat vady postupu správce daně. 

(3) Dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování na daň nižší, než je poslední 

známá daň, není přípustné, pokud některé z rozhodnutí, z něhož vyplývá poslední známá daň, 

bylo učiněno podle pomůcek nebo vydáno na základě sjednání daně. 

(4) Daňový subjekt je oprávněn ve lhůtách podle odstavce 1 podat dodatečné daňové přiznání 

nebo dodatečné vyúčtování, kterým se nemění poslední známá daň, ale pouze údaje daňovým 

subjektem dříve tvrzené. 

(5) V dodatečném daňovém přiznání nebo dodatečném vyúčtování uvede daňový subjekt 

rozdíl oproti poslední známé dani a den jeho zjištění; v případě dodatečného daňového 

přiznání nebo dodatečného vyúčtování podle odstavců 2 a 4 uvede i důvody pro jeho podání. 

(6) Dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování není přípustné k dani, která je 

předmětem probíhající daňové kontroly, popřípadě je-li předmětem výzvy podle § 87 odst. 2, 

která byla oznámena daňovému subjektu, nebo je-li o této dani zahájeno řízení o mimořádném 

opravném prostředku, dozorčím prostředku nebo řízení o žalobě podané proti rozhodnutí 

správce daně; tyto skutečnosti přerušují běh lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání 

nebo dodatečného vyúčtování podle odstavce 1 věty první; nová lhůta počne běžet od 

ukončení daňové kontroly, podle jejíhož výsledku se poslední známá daň nemění, nebo od 

právní moci dodatečného platebního výměru, byl-li na základě daňové kontroly vydán, 

popřípadě od právní moci rozhodnutí, kterým je ukončeno řízení o mimořádném opravném 

prostředku, dozorčím prostředku nebo řízení o žalobě podané proti rozhodnutí správce daně. 

(7) Podá-li daňový subjekt dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování ještě před 

vyměřením daně, popřípadě před jejím doměřením, řízení zahájené tímto podáním se zastaví 

nezahajuje toto podání další řízení. Údaje uvedené v takto podaném dodatečném daňovém 

přiznání nebo dodatečném vyúčtování se využijí při vyměření nebo doměření této daně. 

(8) Daň dodatečně tvrzená daňovým subjektem je splatná v náhradní lhůtě splatnosti, která je 

shodná s lhůtou podle odstavce 1 věty první. 
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