Ing. Vladimír Šretr – daňový poradce
Daňová informace – prodloužení lhůt pro podávání daňových přiznání
Podle předběžných sdělení MF ČR má být dnes vyhlášen tzv. liberační balíček pro zmírnění
dopadů současné situace, vyvolané šířením koronaviru s cílem omezení nutnosti navštěvovat
finanční úřady.
Podle předběžných informací má uvedený materiál obsahovat dále uvedené zásady:

• 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 – bude
se týkat všech daňových poplatníků (fyzických i právnických osob), bude 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
• Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně a pokuty za nepodání kontrolního
hlášení ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí
úroku z prodlení a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem
• Plošné prominutí druhé pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč
v roce 2020 bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem. Dnes je ze
zákona automaticky promíjena první pokuta ve výši 1 000 Kč.
• Možnost individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to
bez časového omezení, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.
• Plošné prominutí správního poplatku v původní výši 400 Kč za podání
individuální žádosti o posečkání nebo splátkování daně z důvodů souvisejících s
koronavirem, a to do 31. července.
• Ze zákona není možné odložit start třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb
účinné od 1. května. Finanční a Celní správa ale bude při kontrolní činnosti od 1.
května po dobu 3 měsíců postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní
funkci.
Bližší informaci najdete na webových stránkách MF ČR
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ministerstvo-financi-prodlouzi-terminpr-37832
O oficiálním vydání pokynu s avizovanými změnami budeme průběžně informovat.
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