Ing. Vladimír Šretr – daňový poradce
Daňová informace – prodloužení lhůt pro podávání daňových přiznání doplnění
V návaznosti na metodickou informaci ve věci prodloužení lhůt pro podávání daňových
přiznání a jiných podání, např. kontrolních hlášení, doplňujeme původní platné informace o
další informace, kterými byl dán právní základ postupu v podávání daňových přiznání a
jiných podání.
Ministryně financí vydala 16.3.2020 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a
správního poplatku z důvodu mimořádné události. V tomto rozhodnutí jsou za účelem
posílení právní jistoty všech daňových poplatníků uvedeny jednotlivé typy prominutí
příslušenství daně, tak jak byly uvedeny ve včerejší metodické informaci.
Současně GFŘ vydalo pokyn D-44, který se vztahuje k promíjení úroků z prodlení, úroků
z posečkání a pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 10 až 50 tis. Kč.
Tento pokyn se vztahuje na případy, kdy vydání výzvy k podání kontrolního hlášení
nebo výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení
a následné podání souvisejícího kontrolního hlášení nastalo v době od 1. 3. 2020 do 31. 7.
2020. Při vzniku úroku ve výše uvedených případech může daňový subjekt požádat o
prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky podle § 259 a násl. daňového řádu v
souladu s Pokynem č. GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. V těchto případech se
nejedná o plošné promíjení uvedeného příslušenství daně, ale o prominutí bude rozhodováno
na základě individuální žádosti daňového subjektu.
K prominutí uvedeného příslušenství daně však musí být prokázán daňovým subjektem
některý z ospravedlnitelných důvodů, mezi které se pokynem D-44 doplňuje
• prokázání, že prodlení s úhradou je důsledkem působení mimořádných opatření
v souvislosti s koronavirem,
• prokázání, že vznik pokuty za nepodání kontrolního hlášení je důsledkem působení
mimořádných patření v souvislosti s koronavirem.
Oba výše uvedené dokumenty byly zveřejněny dne 16.3.2020 ve Finančním zpravodaji č.
4/2020, jehož plné znění najdete na https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financnizpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-4-2020-37851
K aplikaci obou uvedených dokumentů vydalo GFŘ dne 16.3.2020 také sdělení nazvané
„Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem“. V tomto sdělení jsou
uvedeny možnosti odložení některé platby žádostí o posečkání úhrady daně, žádostí o
úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení, žádostí o odpuštění sankcí v případě
prodlení, žádostí o prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání, jak tato možnost vyplývá
z výše uvedených dokumentů.

Z dalších informací pro daňové poplatníky vyplývá, že:
• daňoví poplatníci nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických
osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do termínu 1. dubna
2020. Postačí, pokud toto přiznání podají nejpozději do 1. července 2020. Toto platí
zcela automaticky bez žádosti,
• daňoví poplatníci dále nemusí podat v termínu kontrolní hlášení k DPH, přičemž
pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení budou řešeny následovně:
- bez výzvy správce daně bude automaticky prominuta pokuta v hodnotě 1.000
Kč vzniklá za období od 1. 3. do 31. 7. 2020,
- ostatní pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení či daňového přiznání budou
promíjeny na individuální žádost poplatníka z důvodů souvisejících s
koronavirem
Daňoví poplatníci by měli upřednostnit jiný než osobní kontakt s Finanční správou a využívat
co možná nejvíce dálkové formy komunikace, tedy podávat daňová přiznání prostřednictvím
aplikace Elektronická podání pro Finanční správu.

Činnost účetních, auditorů a daňových poradců
Podle sdělení MF ČR z 16.3.2020 platí, že daňoví poradci, účetní a auditoři mohou
poskytovat klientům své služby i během nouzového stavu, který byl vyhlášen v souvislosti
s prokázáním výskytu nového koronaviru na území České republiky.
Zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách vydaný v rámci usnesení
vlády ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření vyhlášeném pod č. 80/2020
Sb. se na jejich činnost nevztahuje. Klíčová část služeb daňových poradců, účetních a
auditorů není poskytována nepodnikajícím fyzickým osobám a nenaplňuje tak charakter
maloobchodní činnosti.
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