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Prominutí příslušenství daně u daních z příjmů 

 

Prominutí DPH u vyjmenovaného zboží - respirátory 

Dne 9. března 2021 bylo ve Finančním zpravodaji č. 16/2021 zveřejněno Rozhodnutí  

ministryně financí čj. 7413/2021/3901-2 o prominutí příslušenství daně u daních 

z příjmů právnicých osob i fyzických osob a o prominutí DPH při dodávkách vybraných 

výroků – respirátorů. 

Daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 1 
daňového řádu, tj. do 1.4.2021, za podmínky, že k podání daňového přiznání za zdaňovací 
období roku 2020 dojde nejpozději dne 3. 5. 2021, se promíjí pokuta podle § 250 odst. 1 DŘ 
za opožděné podání daňovéhoh přiznání a současně se promíjí úrok z prodlení dle § 252 DŘ 
a úrok z posečkané částky dle § 253 DŘ. 

Daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 2 písm. 
a) daňového řádu, tj. do 1.5.2021, za podmínky, že k podání daňového přiznání za zdaňovací 
období roku 2020 dojde nejpozději dne 1.6. 2021, se promíjí pokuta podle § 250 odst. 1 DŘ 
za opožděné podání daňovéhoh přiznání a současně se promíjí úrok z prodlení dle § 252 DŘ 
a úrok z posečkané částky dle § 253 DŘ. 

Dále se promíjí poplatníkům daně z příjmů fyzických osob podávajícím daňové přiznání 

k dani z příjmů podle § 136 odst. 1 daňového řádu (1.4.2021), u nichž došlo ve 
zdaňovacím období roku 2020 ke změně způsobu uplatňování výdajů podle § 24 zákona o 
daních z příjmů na způsob podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 zákona o daních z příjmů nebo k 
zahájení účtování, vedení daňové evidence nebo vedení záznamů o příjmech a výdajích, za 
podmínky, že k úhradě v této souvislosti doměřené daně z příjmů za zdaňovací období roku 
2019 dojde nejpozději dne 3. 5. 2021,  pokuta dle § 250 DŘ a úrok z prodlení podle § 252 
daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 253 daňového řádu na dani z příjmů za 
zdaňovací období roku 2019, který se váže k části daně doměřené z důvodu změny způsobu 
uplatňování výdajů nebo zahájení účtování, vedení daňové evidence nebo vedení záznamů o 
příjmech a výdajích. 

Také se promíjí poplatníkům daně z příjmů fyzických osob podávajícím daňové přiznání 

k dani z příjmů podle § 136 odst. 2 písm. a) daňového řádu (1.5.2021), u nichž došlo ve 
zdaňovacím období roku 2020 ke změně způsobu uplatňování výdajů podle § 24 zákona o 
daních z příjmů na způsob podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 zákona o daních z příjmů nebo k 
zahájení účtování, vedení daňové evidence nebo vedení záznamů o příjmech a výdajích, za 
podmínky, že k úhradě v této souvislosti doměřené daně z příjmů za zdaňovací období roku 
2019 dojde nejpozději dne 1.6. 2021, pokuta dle § 250 DŘ úrok z prodlení podle § 252 
daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 253 daňového řádu na dani z příjmů za 



zdaňovací období roku 2019, který se váže k části daně doměřené z důvodu změny způsobu 
uplatňování výdajů nebo zahájení účtování, vedení daňové evidence nebo vedení záznamů o 
příjmech a výdajích. 

Rovněž se promíjí poplatníkům daně z příjmů fyzických osob podávajícím daňové 

přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 1 daňového řádu (1.4.2021), kterým podle § 
38v zákona o daních z příjmů vznikla povinnost oznámit příjem osvobozený od daně z 
příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020, za podmínky, že oznámení bude 
podáno nejpozději dne 3. 5. 2021, pokuta za neoznámení osvobozeného příjmu podle § 
38w zákona o daních z příjmů vzniklou za nesplnění této povinnosti. 

Také se se promíjí poplatníkům daně z příjmů fyzických osob podávajícím daňové 

přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 2 písm. a)  daňového řádu (1.5.2021), kterým 
podle § 38v zákona o daních z příjmů vznikla povinnost oznámit příjem osvobozený od 

daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020, za podmínky, že oznámení 
bude podáno nejpozději dne 1.6. 2021, pokuta za neoznámení osvobozeného příjmu podle 
§ 38w zákona o daních z příjmů vzniklou za nesplnění této povinnosti. 

Uvedené rozhodnutí MFČR není prodloužením lhůt pro podání daňových přiznání, které jsou 
stanoveny zákonem 280/2009 Sb. – daňový řád, ale v případě podání uvedených přiznání 
nebo oznamovacích povinností opožděně po zákonem stanovených lhůtách, budou uvedená 
příslušenství daně z příjmu promíjena při splnění podmínek uvedených v citovaném 
rozhodnutí. 

Uvedeným rozhodnutím MFČR byla také plátcům DPH prominuta daň z přidané hodnoty 
na vyjmenované zboží – respirátory, filtrační polomasky, filtry a příslušenství k filtračním 
polomaskám u dodávek tohoto zboží, které se uskuteční v období od 4.4.2021 do 3.6.2021. 

Plátce DPH je oprávěn uplatnit odpočet DPH  u přijatých plnění, které použije na dodání 
uvedeného zboží, u něhož je DPH prominuta. V případě dodávek zboží, u něhož byla DPH 
prominuta, se vystavuje daňový doklad bez DPH a doporučuje se na uvedený doklad uvést 
vyjádření „DPH prominuta rozhodnutím MFČR“. 

 

 

 

Ing. Vladimír Šretr – daňový poradce 

V Ústí nad Labem dne 11.3.2021 


