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OPATŘENÍ V OBLASTI DANÍ A POJISTNÉHO
Dne 27.3.2020 zveřejnilo Ministerstvo financí České republiky další liberační balíček,
tedy aktuálně označený jako II., Níže shrnujeme všechna dosavadní opatření v oblasti
daní a doplňujeme i opatření v oblasti pojistného OSVČ z dílny MPSV a MZČR.
DPFO/DPPO


Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a
právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky bude
tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky
umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce
nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s
koronavirem.
Toto platí automaticky bez žádosti.



Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová
záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců),
se nebude vůbec hradit.



Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i
PO za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.
Díky zavedení institutu zpětného působení daňové ztráty budou moci podnikatelé
uplatnit případnou ztrátu vykázanou v roce 2020 zpětně ve svých základech daně v roce
2019
a
2018,
díky
čemuž
získají
od
Finanční
správy
vratku.
.

Jedná se o odpočet od základu daně aplikovatelný až za zdaňovací období 2020, tedy až
bude známa daňová ztráta za 2020, kdy tedy půjde zpětně uplatnit tuto ztrátu vůči
základů daně let 2019 a 2018. Případný přeplatek na dani tak vznikne až v roce 2021 při
podání přiznání DPFO/DPPO za rok 2020.


Oznámení o dosažení osvobozeného příjmu (nad 5 mil. Kč jednotlivě za zdaňovací
období) je nutné podat v normální lhůtě pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických
osob, tedy bez daňového poradce už k 1.4.2020.

Sociální a zdravotní pojištění OSVČ


Sociální pojištění – za období březen až srpen 2020 se u hlavní činnosti snižuje o 2 544 Kč
(o 1 018 Kč u vedlejší činnosti). Toto tedy ovlivní výši ročního pojistného až se bude počítat
při zpracování přehledu za 2020 (tedy v roce 2021).



Zdravotní pojištění – za období březen až srpen 2020 se u hlavní činnosti snižuje o 2 352 Kč.
Pojistné za rok 2020 se doplatí v rámci doplatku po podání přehledu za 2020.
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U sociálního i zdravotního pojištění je postup pro OSVČ tedy shodný. Platby záloh na
pojistné si můžete zastavit od března do srpna včetně, následně začnete platit zálohy ve
výši, které Vám vyjdou dle podaného přehledu za 2019 (tedy v normální výši).
Věříme, že rovněž lze žádat individuálně o snížení záloh s ohledem na výši příjmů – tzn.
od září dál budou zálohy dle příjmů za rok 2019 a to může být v nepoměru k příjmům roku
2020 a tudíž zálohy dle přehledu vyjdou zbytečně vysoké.

DPH


Pokud nebude možno podat v termínu kontrolní hlášení k DPH, budou pokuty za jeho
pozdní podání řešeny následovně:

.

Bez výzvy správce daně budou automaticky prominuty pokuty za pozdní podání
kontrolního hlášení v hodnotě 1 000 Kč vzniklé za období od 1. března do 31. července
2020.
Některé další pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení v tomto období budou
promíjeny na individuální žádost plátce z důvodů souvisejících s koronavirem.


Dojde-li k pozdnímu podání daňového přiznání k DPH, bude postupováno následovně:
Kromě prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání plošně zavedeného pro
všechny daňové subjekty za podmínek uvedených výše dochází k automatickému
prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně i u plátců, kterým byla na základě
individuálně podané žádosti alespoň částečně prominuta pokuta za nepodání kontrolního
hlášení (10, 30, 50 tisíc Kč) z důvodů souvisejících se šířením koronaviru. A to za
předpokladu, že toto opožděné daňové přiznání bude podáno nejpozději v den, kdy bylo
podáno i související opožděné kontrolní hlášení.

Majetkové daně (daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí)
 Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých
věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň.
Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od
31. 3. do 31. 7. 2020. Plošné prominutí se bude nově týkat i pozdě podaného daňového
přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či pozdě uhrazené daně z nabytí nemovitých věcí
nebo zálohy na tuto daň v termínu do 31. července 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí
nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno a daň či záloha zaplaceny nejpozději
do 31. srpna 2020. V těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z
posečkání u daně z nabytí nemovitých věcí.

Správní poplatky


Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování
daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí
pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července.
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EET
 Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází
EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců.

Podrobné vysvětlení a podmínky jednotlivých titulů prominutí budou v následujících dnech
zveřejněny ve Finančním zpravodaji a upřesněny na webu Finanční správy ČR.
Zdroj: web Finanční správy ČR a Ministerstva financí ČR.
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