05 / 2020
Vážení klienti,
Připravili jsme pro vás přehled přijatých opatření v daňové a účetní oblasti.
Spouští se program Antivirus C – prominutí části pojistného na sociální zabezpečení pro společnosti do 50 zaměstnanců. Dále vás
informujeme o spuštění očekávaného dotačního programu COVID – nájemné a o rozhodnutí ministryně financí o prominutí
příslušenství daně z důvodu mimořádné události. Přinášíme také informace o schváleném daňovém balíčku. Daňový balíček by měl
vyjít ve Sbírce listin 30.6. a hned následující den začne platit změna sazeb DPH.
Tým TaxVision

ANTIVIRUS C – PROMINUTÍ POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Program Antivirus C obsahuje prominutí části pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, které jsou povinni platit zaměstnavatelé.
Jedná se o 24,8 % z úhrnu příjmů zaměstnanců v pracovním
poměru. Prominutí se nevztahuje na pojistné za dohody
(DPP, DPČ) a z odměn statutárních orgánů.

- zaměstnavatel řádně a včas odvedl pojistné za
zaměstnance (6,5 % z vyměřovacího základu), a to ve
stanovené lhůtě (tj. do 20. dne následujícího kalendářního
měsíce).
Program nelze kombinovat s programem Antivirus A nebo B
(kompenzace náhrad mezd) za daný měsíc.
Podmínky se posuzují za každý měsíc zvlášť, je tedy možné
v některém měsíci podmínky splnit a prominutí pojistného
uplatnit a v jiném nesplnit a neuplatňovat.

Pojistné bude prominuto za měsíce červen, červenec a
srpen 2020 z vyměřovacího základu max. 52.253 Kč
(1,5násobek průměrné mzdy), pojistné z vyměřovacího
základu přesahujícího tuto částku musí být uhrazeno. Dále
nebude prominuto pojistné za zaměstnance v pracovním
poměru, kterému dal zaměstnavatel výpověď podle § 52
písm. a) až c) zákoníku práce.

REALIZACE PROMINUTÍ
Zaměstnavatel sám posoudí, zda splňuje podmínky nároku
na prominutí. V případě, že splní uvedené podmínky, vypočte
si za daný měsíc výši sníženého vyměřovacího základu a
sníženého pojistného, tuto informaci uvede na tiskopise
„Přehled o výši pojistného“, který měsíčně odesílá Správě
sociálního zabezpečení, a uhradí sníženou částku.

PODMÍNKY PRO POMINUTÍ POJISTNÉHO
Program mohou využít zaměstnavatelé z podnikatelské sféry,
primárně rezidenti ČR, kteří splňují následující podmínky:
- počet zaměstnanců k poslednímu dni daného kalendářního
měsíce nepřesahuje 50. Do počtu se zahrnují zaměstnanci
v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského
pojištění, včetně zaměstnanců na mateřské nebo rodičovské
dovolené, neplacené dovolené nebo na jiných překážkách
v práci. Do počtu se naopak nezahrnují zaměstnanci na DPP
či DPČ a odměňovaní jednatelé.

Prominutí pojistného nelze uplatnit dodatečně. Pokud
již byl podán přehled za měsíce červen, červenec a srpen
bez snížení pojistného nebo mohl být uplatněn vyšší odpočet
vyměřovacího základu, než zaměstnavatel uplatnil, nelze tuto
skutečnost opravit.
PRODLOUŽENÍ PROGRAMŮ A A B
Do 31. 8. 2020 jsou prodloužené oba stávající režimy
programu Antivirus, tedy A a B. Podrobnější informace MPSV
naleznete zde:

- zachování zaměstnanosti: počet zaměstnanců k poslednímu
dni daného kalendářního měsíce se proti stavu k 31.3.2020
nesnížil o více než 10 %,

https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus#Antivirus%20C

- udržení mzdové hladiny: úhrn vyměřovacích základů za
daný kalendářní měsíc se proti březnu 2020 nesnížil o více
než 10 %,
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COVID – NÁJEMNÉ - DOTACE
MPO zveřejnilo Výzvu k programu COVID – Nájemné.
Žádosti je možné podávat od 26. června 2020 elektronicky
přes informační systém dostupný na webu www.mpo.cz.

PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE V NESTÁTNÍM
OBJEKTU
- poskytnutí slevy pronajímatelem alespoň ve výši 30 %
rozhodného nájemného,

COVID – Nájemné znamená, že pronajímatel sleví alespoň
30 % z nájemného, nájemce uhradí 20 % a stát mu přispěje
50 %.

- uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem
o podporu před podáním žádosti.

KDO MŮŽE O PODPORU ŽÁDAT
Oprávněným žadatelem je nájemce, který:

Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného.

- je podnikatelem (fyzickou nebo právnickou osobou) a
vykonává podnikatelskou činnost na základě živnostenského
zákona nebo obdobným způsobem,

PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE VE STÁTNÍM
OBJEKTU
Jedná se o nájem provozovny, jejíž pronajímatel a
nemovitost, v níž je tato provozovna situována, podléhá
zákonu č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích (tzn. provozovna je
situována v nemovitosti v majetku státu a nelze poskytnout
slevu 30 % z nájemného).

- užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě
nájemní smlouvy uzavřené před 13. březnem 2020
k maloobchodnímu prodeji zboží nebo poskytování služeb
zákazníkům,
- v důsledku přijatých krizových opatření v souvislosti
s COVID-19 mu byl státními orgány zakázán maloobchodní
prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům
v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30.
června 2020,
- není spřízněnou, blízkou nebo
s pronajímatelem prostor provozovny.

spojenou

Podmínkou přiznání dotace je uhrazení alespoň 80 %
rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním
žádosti.
Výše podpory činí 80 % rozhodného nájemného.

osobou

ROZHODNUTÍ O PROMINUTÍ SANKCÍ
PODÁNÍ PŘIZNÁNÍ A ÚHRADA DANĚ Z PŘÍJMŮ DO
18.8.2020
Pokud bude přiznání k dani z příjmů za rok 2019 podáno a
daň uhrazena do 18.8.2020, nebudou vyměřeny sankce za
pozdní podání. Nedochází ke změně zákonné lhůty pro
podání přiznání k dani z příjmů, ale dochází k prominutí
pokuty za pozdní podání přiznání a k prominutí úroku
z prodlení za pozdní úhradu daně. Prominutí pokuty a úroku
nastane automaticky (bez žádosti), pokud bude přiznání
podáno a daň uhrazena nejdéle 18.8.2020.

DELŠÍ BEZSANKČNÍ OBDOBÍ
Rozhodnutím ministryně financí bylo dále:

Upozorňujeme na to, že pokud nebude nejzazší termín
18.8.2020 dodržen, budou pokuty i úroky vyčísleny od
1.4.2020, resp. 1.7.2020.

- prodlouženo prominutí DPH u bezúplatných dodání
vybraných zboží a surovin na jejich výrobu (např. testy na
COVID, obličejové masky a štítky atd.), nově je totiž
prominuta DPH i po skončení nouzového stavu, a to při
dodání do 31.7.2020,

- prodlouženo období pro osvobození od správních poplatků
u některých typů žádostí do 31.12.2020,
- prominuty sankce (pokuta a úrok) u přiznání k dani z
nabytí nemovité věci, které mělo být podáno a daň uhrazena
v období od 31.3. do 30.11.2020 pokud bude přiznání
podáno a daň uhrazena do 31.12.2020,

Obdobně jsou prominuty sankce za pozdní podání oznámení
o osvobozených příjmech fyzických osob, pokud bude
podáno do 18.8.2020 a prominuty sankce za pozdní podání
dodatečného přiznání k dani z příjmů za rok 2018 v případě
změny způsobu uplatňování výdajů v roce 2019, pokud bude
podáno a uhrazeno do 18.8.2020.

- prominutý úrok z povolených splátek daně nebo posečkané
daně, pokud žádost byla podaná z důvodů souvisejících se
šířením viru SARS-CoV-2 až do 31.12.2020.
O prominutí sankcí za pozdě zaplacené zálohy na silniční daň
splatné 15.4.2020 a 15.7.2020 až do 15.10.2020 jsme vás
informovali v minulém Občasníku. Aktuálně s blížící se
splatností zálohy k 15.7.2020 toto připomínáme.

PROMINUTÁ ZÁLOHA NA DAŃ Z PŘÍJMŮ K 15.6.2020
Dřívějším rozhodnutím bylo plošně prominuto placení zálohy
na daň z příjmů splatné k 15.6.2020. Zálohu splatnou
15.6.2020 nemusíte hradit, o prominutí zálohy není třeba
žádat.
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KOMPENZAČNÍ BONUS PRO SPOLEČNÍKY MALÝCH S.R.O.
Jak jsme vás informovali emailem v době schválení, je
možné čerpat kompenzační bonus nejen pro OSVČ, ale i pro
společníky s.r.o.

ŽADATELÉ - SPOLEČNÍCI
Žadatel musí být aktivním společníkem daného s.r.o.
k 12.3.2020 a nesmí být současně zaměstnancem jinde než
v dané společnosti, nesmí na sebe čerpat příspěvek v rámci
programu Anitivirus a nesmí čerpat bonus z titulu OSVČ.

MALÁ S.R.O. – PODMÍNKY
Malá s.r.o. je ta, která splňuje následující 3 podmínky:

ČERPÁNÍ KOMPENZAČNÍHO BONUSU
Kompenzační bonus lze čerpat za období od 12.3. do
8.6.2020, pokud je s.r.o. postižena koronavirovými
opatřeními aspoň jeden den v každém měsíci (např. uzavření
provozovny, omezení dodávek či omezení poptávky). Tzn. že
pokud byla s.r.o. v podnikání omezena např. až od
16.3.2020, má nárok na čerpání bonusu již od 12.3.2020.
Pokud byla s.r.o. v podnikání omezena jen do poloviny
dubna a pak již omezena nebyla, má nárok na bonus za celý
duben.

1) s.r.o. má maximálně 2 společníky, nebo více společníků,
kteří jsou rodinní příslušníci (příbuzenství v řadě přímé,
sourozenec, manžel či manželka nebo partner podle zákona
o registrovaném partnerství),
Upozorňujeme, že výklad rodinných příslušníků MF ČR
změnilo a zavádí pojem „subjektivní rodina“, který možnosti
čerpání bonusu rozšiřuje.
2) minimální obrat v roce 2019 byl 180 000 Kč (případně je
reálný předpoklad takového obratu v roce 2020 nebo 2021),

Denní výše bonusu je 500 Kč, bonus za celé kompenzační
období je 44.500 Kč.

3) nesmí být v bonusovém období (12.3. - 8.6.2020)
v úpadku, likvidaci, nebo nespolehlivým plátcem podle
zákona o DPH.

Připomínáme, že pondělí 29.6.2020 je posledním dnem pro
podání žádosti za první bonusové období od 12.3. do
30.4.2020!

PROTIKRIZOVÝ DAŇOVÝ BALÍČEK
SNÍŽENÍ SAZEB DPH
Ihned po vyhlášení balíčku ve Sbírce zákonů (předpokládá se
30.6.2020) dojde ke snížení sazby daně z přidané hodnoty
z 15 % na 10 % u vybraných služeb. Jedná se o:

ZPĚTNÉ UPLATNĚNÍ DAŇOVÉ ZTRÁTY
Daňovou ztrátu bude možné uplatnit nejen v následujících 5
zdaňovacích obdobích, jako tomu je dosud, ale nově i ve
dvou obdobích předcházejících vzniku daňové ztráty, a to
formou dodatečných daňových přiznání. Tím může dojít ke
snížení již uhrazené daňové povinnosti a ke vzniku přeplatku
na dani.

- ubytovací služby,
- služby fitcenter a posiloven, služby související s provozem
rekreačních parků a pláží, služby tureckých lázní, saun,
parních lázní a solných jeskyní,

Pokud tedy bude společnosti stanovena daňová ztráta za rok
2020, bude mít možnost na základě novelizovaného znění
zákona uplatnit tuto ztrátu formou dodatečného daňového
přiznání i za roky 2018 a 2019. Možnost uplatnit si ztrátu
zpětně je omezena maximální částkou 30 mil. Kč.

- vstupné na sportovní události, vstupné na sportoviště
(krytá i nekrytá) ke sportovním činnostem,
- jízdné na vlecích a lanovkách,

Je také nově možné očekávanou daňovou ztrátu za
následující zdaňovací období odhadnout a uplatnit
v daňovém přiznání za aktuální zdaňovací období. To
znamená, že lze odhadnutou daňovou ztrátu za rok 2020
uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně roku
2019. Pokud se ovšem následně ukáže (v roce 2021), že
daňová ztráta nedosáhla předpokládané výše, vzniká
povinnost uhradit úrok z prodlení stanovený z rozdílu mezi
skutečností a odhadem.

- vstupné na filmová a divadelní představení, na koncerty, do
muzeí, na výstavy a na podobné kulturní události nebo do
podobných kulturních zařízení,
- vstupné do cirkusů a zábavních parků,
- vstupné do zoologických a botanických zahrad, do
přírodních rezervací a národních parků.
SNÍŽENÍ SILNIČNÍ DANĚ U VOZIDEL NAD 3,5 TUNY
Silniční daň u vozidel s maximální povolenou hmotností vyšší
než 3,5 tuny se sníží o 25 %. Změna se projeví zpětně už od
počátku roku 2020, což se projeví i snížením záloh, které
mají být na tuto daň v letošním roce zaplaceny.
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Informační občasníky naleznete také na www.taxvision.cz.
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