Ing. Vladimír Šretr – daňový poradce
Prominutí sankcí u silniční daně
Prominutí DPH u bezúplatných dodávek zdravotnického materiálu
Ministerstvo financí ČR vydalo dne 31.3.2020 Finanční zpravodaj č. 6/2020, ve kterém jsou
zveřejněny některé další úlevy v daňové oblasti v souvislosti s opatřeními proti koronaviru.
Jedná se o Rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu
mimořádné události.

V oblasti silniční daně se subjektům, které platí zálohu na silniční daň v termínech do
15.4.2020 a 15.7.2020 se promíjí úrok z prodlení, příp. úrok z posečkané částky za
předpokladu, že uvedené zálohy budou uhrazeny nejpozději do 15.10.2020.
Je tedy uvedeným rozhodnutím MFČR umožněno uhradit zálohy na silniční daň splatné
k 15.4.2020 a 15.7.2020 bez jakýchkoliv sankcí, pokud budou tyto zálohy doplaceny do
15.10.2020. Nejedná se tedy o odpuštění nebo prominutí uvedených záloh, ale je umožněno
„bez sankcí“ úhrady záloh provést nejpozději do 15.10.2020.

V oblasti DPH byla prominuta DPH při bezúplatném dodání základních potřeb
vyvolaných touto mimořádnou událostí, kterými jsou zejména testovací soupravy nebo
přístroje a nástroje používané k diagnostice COVID-19, roušky, respirátory, ochranné oděvy a
podobné zboží určené pro ochranu obličeje, očí, rukou, dále teploměry, zdravotnické
prostředky, zdravotnický spotřební materiál, ale též dezinfekční prostředky, které napomáhají
omezení šíření viru SARS-CoV-2. Tímto rozhodnutím se promíjí daň z přidané hodnoty,
kterou jsou plátci povinni uplatnit při bezúplatném dodání tohoto základního zboží, popř.
bezúplatném dodání zboží určeného pro jeho výrobu, a to ve stanoveném časovém rozmezí
od 12.3.2020 do ukončení nouzového stavu.

Rovněž je prominuto DPH za bezúplatné dodání zboží plátci, který je oprávněn k výrobě
dále vyjmenovaného zboží, pokud dodané zboží bylo použito k výrobě vyjmenovaného zboží,
nebo bezúplatné dodání vyjmenovaného zboží, u nichž vznikla povinnost přiznat daň podle §
20a odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty v období od 12.
března 2020 do skončení nouzového stavu.

Podrobný soupis zboží, kterého se uvedené úlevy na DPH týkají, je uveden v citovaném
Finančním zpravodaji č. 6/2020 ze dne 31.3.2020. Celé znění FZ naleznete na
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-6-202038050

Vymezení okruhu zboží, na které se prominutí vztahuje, vychází ze seznamu „Sazební
zařazení zdravotnického materiálu v souvislosti s COVID-19 do nomenklatury HS“,
zveřejněného na stránkách Celní správy České republiky
(https://www.celnisprava.cz/cz/aktuality/Stranky/sazebni-zarazeni-zdravotnickehomaterialuv-souvislosti-s-covid-19-do-nomenklatury-hs.aspx).
Při dodání zboží, které má být použito pro výrobu dezinfekčních prostředků, je daň z přidané
hodnoty prominuta pouze tehdy, pokud je dané zboží určeno k výrobě dezinfekčního
prostředku, na který se toto prominutí primárně vztahuje, a zároveň je dodáno výrobci,
který je oprávněn na základě příslušných právních předpisů dezinfekční prostředky
vyrábět.

Prominutí tak směřuje na ty výrobce, kteří mají k výrobě dezinfekčních prostředků
povolení stanovená příslušnými právními předpisy. Dále bude daň z přidané hodnoty
prominuta v případě, že bude bezúplatně dodáno zboží vyjmenované ve výroku rozhodnutí
MFČR.
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