Ing. Vladimír Šretr – daňový poradce
Daňová informace – Připravované úlevy v daňové oblasti v souvislosti s
koronavirem
Ministerstvo financí ČR zveřejnilo formou tiskové zprávy další návrhy připravovaných úlev
v daňové oblasti v souvislosti s nouzovými opatřeními proti rozšiřování koronaviru.
Kromě již vyhlášených úlev, označovaných jako „Liberační balíček I“, o kterých jsme
informovali v informaci ze 17.3.2020, je připraven další „Liberační balíček II“, z jehož
připravovaného, a zatím ještě neschváleného znění, upozorňujeme na dále uvedené možné
úlevy, které budou po jejich schválení zveřejněny na webových stránkách MFČR, Finanční
správy a ve Finančním zpravodaji.
• Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob.
• 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.
Tato úleva by se měla týkat jen přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí s lhůtou
podání od 31.3.2020 do 31.7.2020.
• 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 formou podání dodatečných přiznání k DPPO nebo DPFO za uvedená
období. Poplatník si po vyměření ztráty za rok 2020 bude mít možnost tuto ztrátu
odečíst od základu daně vykázaného v letech 2018 a 2019.
• Ministerstvo financí dále s ohledem na vývoj aktuální situace pozastavuje
Elektronickou evidenci tržeb, a to po dobu stavu nouze a následujících třech
měsíců.
Tento krok bude legislativně řešen zvláštním zákonem, který předloží MFČR na
jednání Poslanecké sněmovny v úterý 24.3.2020.
Pozastavení znamená, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato
povinnost nebude nikterak kontrolována. Ministerstvo financí již dříve avizovalo, že o
tři měsíce fakticky odloží start závěrečné fáze EET, což byl krok, který vycházel z
aktuální situace a sledoval cíl omezit návštěvy Finančních úřadů poplatníky.

Podrobnější informace naleznete na:
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri37943

Další liberalizační opatření připravuje také MPSV ČR především v oblasti placení záloh na
sociální pojištění u OSVČ a také v oblasti kompenzace mzdových nákladů za pracovníky
postiženými karanténou nebo vyhlášenými nouzovými opatřeními.
Rovněž o těchto opatřeních Vás budeme postupně informovat.
Na webových stránkách MPSV jsou také zveřejněny informace o pracovněprávním desateru
boje s koronavirem, která naleznete na:
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Desatero_tabulka.pdf/b415b933-f717-6936df03-0fccd8ee6c16
Kromě tohoto připravuje MPSV návrh zákona na odpuštění povinných plateb na důchodové
pojištění pro OSVČ, a to na dobu 6 měsíců. O projednání a platnosti tohoto návrhu zákona
budeme informovat následně.
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