02 / 2020
Vážení klienti,
Zasíláme Vám aktuální informace z Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního
poplatku z důvodu mimořádné události ze dne 16.3.2020 a pokynem Generálního finančního
ředitelství č. GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za
nepodání kontrolního hlášení ze dne 16.3.2020 v souvislosti s omezeními způsobených nákazou
SARS-CoV-2.
Tým TaxVision

Dne 16.3.2020 vstoupilo v platnost Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu
mimořádné události. Tímto rozhodnutím MF ČR promíjí:
•
•

•

•

•
•

Úrok z prodlení a pokutu za opožděné podání daňového přiznání k dani z příjmů za období roku 2019,
pokud bude podáno a zaplaceno do 1.7.2020
Totéž platí pro vyúčtování srážkové daně ze závislé činnosti, ale netýká se vyúčtování zálohové daně
z příjmů ze závislé činnosti, kde lhůta proběhla 2.3.2020 resp. proběhne 20.3.2020 pro případ
elektronického podání
Pokutu za nepodání kontrolního hlášení v případě, že kontrolní hlášení plátce dodatečně podá, aniž by k
tomu byl vyzván (tj. pokuta ve výši 1.000 Kč), pokud povinnost k její úhradě vznikla v období od 1. 3. 2020
do 31. 7. 2020
Správní poplatek za přijetí žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky, za přijetí
žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, za přijetí žádosti o povolení posečkání
úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky, nebo o změnu tohoto rozhodnutí, a to pro
všechny žádosti podané do 31. 7. 2020
Pokud bude ze strany FU alespoň částečně vyhověno žádosti o prominutí úroků z prodlení v souvislosti se
šířením viru SARS-CoV-2 , automaticky bude prominuta i pokuta za pozdní podání přiznání
Pokud bude ze strany FU vyhověno žádosti o posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky
v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2, automaticky bude prominuta i pokuta za pozdní podání přiznání
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Dále vstoupil v platnost Pokyn č. GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za
nepodání kontrolního hlášení. Zde je stanoveno, že:
•

O prominutí úroků z prodlení nebo z posečkání je možné individuálně požádat u všech typů daně. Nově se
stanovuje, že ospravedlnitelným důvodem pro vyhovění žádosti je, že daňový subjekt věrohodně prokáže,
že prodlení s úhradou daně je důsledkem působení mimořádných opatření.
Podotýkáme, že stejně jako dříve lze o prominutí úroků požádat jen po úplném uhrazení daně.

•

Obdobně lze žádat o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 10 000 Kč až 50 000 Kč
vztahující se k výzvě a následně podanému kontrolnímu hlášení v období od 1.3.2020 do 31.7.2020.
Novým ospravedlnitelným důvodem je, že daňový subjekt nebo jeho zástupce věrohodně prokáže, že
vznik pokuty za nepodání kontrolního hlášení je důsledkem působení mimořádných opatření.

V pokynu MF ČR dále uvádí: V případě prokazování vztahu k mimořádným opatřením lze uvažovat např.
o doložení vlivu karanténního opatření, nemoci, souvisejícího pečování o člena domácnosti (týkající se daňového
subjektu, jeho zástupce nebo osob klíčových pro činnost daňového subjektu). V případě prokazování
ospravedlnitelného důvodu prodlení souvisejícího s úroky lze dále uvažovat např. o seznamu stornovaných
zájezdů/letenek/vstupenek/akcí, porovnání výše obsazenosti či tržeb vůči předchozímu období, prokázání
výpadku výroby pro překážky související s mimořádnými opatřeními na straně dodavatele apod.
Celé znění uvedených dokumentů nelezete zde:
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-4-2020-37851
Další informace finanční správy zde:
https://www.financnisprava.cz/cs/financnisprava/novinky/2020/Pruvodce_pro_danove_poplatniky_v_souvislosti_s_koronavirem-10500
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/dotazy-aodpovedi

FAQ - Nejčastější otázky a odpovědi:
Máme podat přiznání k dani z příjmu za rok 2019 v termínu do 1.4.2020, vztahuje se na nás posunutí termínu pro
podání?
- Nejedná se o posunutí termínu, ale o prominutí sankcí. Pokud daňové přiznání k podáte do 1.7.2020 a zaplatíte
daň nejpozději do 1.7.2020, budou Vám automaticky prominuty sankce související s opožděným podáním přiznání
a opožděnou úhradou daně.
Je možné prodloužit lhůtu pro podání přiznání DPH?
- Ne, žádné prodloužení termínu pro podání řádného daňového přiznání k DPH není možné. Je ale možné žádat
o posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2, nebo
o prominutí úroků z prodlení v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2. U těchto žádostí podaných do 31.7.2020
nemusíte platit správní poplatek. Pokud bude ze strany FU vyhověno žádosti, automaticky bude prominuta i pokuta
za pozdní podání přiznání.
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Je možné požádat o posečkání platby daně, např. DPH?
- Ano, můžete si požádat o posečkání platby daně, nebo její rozložení ve splátkách.
- V tomto případě jste zproštěni povinnosti zaplacení správního poplatku za podání žádosti o posečkání platby daně
- V souvislosti s posečkáním platby daně, nebo jejím rozložení ve splátkách, Vám bude správcem daně vyměřen úrok
z prodlení. V takovém případě si můžete požádat o odpuštění vyměřeného úroku. Dále nemáte povinnost zaplacení
správního poplatku za podání žádosti o posečkání platby daně, nebo její rozložení ve splátkách.
Máme hospodářský rok (nikoliv kalendářní), vztahuje se prominutí sankcí i na naši společnost?
- I když je v Rozhodnutí uvedené období roku 2019, tak informace na https://www.financnisprava.cz/cs/financnisprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/dotazy-a-odpovedi/dan-z-prijmu-pravnickych-osob
uvádí, že „U právnických osob se zdaňovacím obdobím jiným než kalendářní rok tj. hospodářský rok platí (tj. 1. 2.
2019 - 31. 1. 2020, 1. 3. 2019 - 29. 2. 2020), že při nedodržení lhůty pro podání daňového přiznání na dani z příjmů
dle § 136 odst. 1 DŘ, tj. v termínu do 4. 5. 2020 (resp. 1. 6. 2020 u příkladu zdaňovacího období od 1. 3. 2019 do
29. 2. 2020), se promíjí dle generálního pardonu plošně pokuta za pozdní podání daňového přiznání (§ 250 DŘ).
Dále se promíjí i případný úrok z prodlení (§ 252 DŘ) a posečkání (§ 157 DŘ), který vznikne pozdním zaplacením
daně (dle bodu III. a IV. generálního pardonu), za podmínky, že je daňové přiznání podáno do 1. 7. 2020 a z
pohledu úhrady daň zaplacena ve stejném termínu, tj. do 1. 7. 2020.
Jsem OSVČ a mám povinností podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob v řádném termínu do
1.4.2020, vztahuje se prominutí sankcí i na mne?
- Ano, vztahuje. Při splnění uvedených podmínek (tzn. podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob za
období kalendářního roku 2019 a současně zaplacení daně nejpozději do 1.7.2020) Vám budou prominuty sankce
související s opožděným podáním přiznání a zaplacení daně.
- Tato možnost však nevztahuje na podání přehledů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení
(ČSSZ/OSSZ). Zde je zákonná povinnost podání přehledů o příjmech do 30.04.2020 (na základě údajů z přiznání
k dani z příjmu fyzických osob za kalendářní rok 2019).
Máme povinnost platit zálohu na daň z příjmu fyzických/právnických osob. Musíme jí teď platit? Můžeme požádat
o snížení/prominutí záloh splatných 15.3. resp. 15.6.?
- Na termínu splatnosti záloh se nic nemění. Můžete požádat o snížení nebo prominutí záloh a následně (po
rozhodnutí o snížení nebo prominutí záloh) můžete požádat o prominutí úroků z prodlení z posečkané částky.
Důvodem pro snížení nebo prominutí záloh mohou být nově i důvodu související s nákazou SARS-CoV2 (tzv.
„koronavirem“).
- Současně nemáte povinnosti zaplacení správního poplatku za podání žádosti o snížení/prominutí záloh.
Měl jsem v roce 2019 osvobozené příjmy. Mohu využít možnosti podat oznámení bez sankcí do 1.7.2020?
- Ne, oznámení o osvobozených příjmech musíte podat v řádném termínu nejpozději do 1.4.2020. Není zde
stanovené žádné prominutí sankcí spojených s pozdním podáním oznámení.
Jak je to s podáním vyúčtování srážkové a zálohové daně za rok 2019?
- Vyúčtování zálohové daně za rok 2019 je nutné podat v řádném termínu, tzn. do pátku 20.03.2020 (v případě
elektronického podání)
- Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou (tzv. srážkovou daní) za rok 2019 se podává v řádném termínu
nejpozději do 1.4.2020. Dle Rozhodnutí MF ČR ze dne 16.3.2020 a při splnění uvedených podmínek (tzn. podání
vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou) Vám budou prominuty sankce související s opožděným podáním
vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou.
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