Aktuální opatření v daňové oblasti
Na úvod chci upozornit, že situace se na „bojišti“ mění každý den a proto některá opatření zde publikovaná se mohou
měnit a upravovat!!!
Daň z příjmů
Přiznání k dani z příjmů za rok 2019
Základní lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 uplynula již 1. dubna 2020. Pokud se daňový subjekt
nechá zastupovat daňovým poradcem na základě plné moci, jeho lhůta pro podání daňového přiznání uplyne 1. července 2020, tak
to upravuje § 136 daňového řádu (dále jen „DŘ“).
Současná situace přinesla změny. Všem daňovým subjektům, které mají zákonnou povinnost podat přiznání k dani z příjmů do 1.
dubna 2020, se odpouští příslušenství daně, a to za předpokladu, že přiznání k dani z příjmů za rok 2019 podají a související daň z
příjmů zaplatí nejpozději do 1. července 2020.
Příslušenstvím daně zde rozumíme pokutu za opožděné tvrzení daně (§ 250 DŘ), tj. sankci za pozdní podání daňového přiznání a
úrok z prodlení (§ 252 DŘ), tj. sankci za pozdní úhradu daně z příjmů.
Ministr financí má při mimořádných událostech s odkazem na § 260 DŘ pravomoc poplatníkům prominout příslušenství daně, nemá
však pravomoc změnit zákonnou lhůtu pro podání přiznání k dani z příjmů dle § 136 DŘ.
Fakticky tedy nedošlo k prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, nýbrž k prominutí příslušenství daně, pokud daňový
subjekt, na který se vztahuje základní lhůta pro podání daňového přiznání (tj. do 1. dubna 2020), podá daňové přiznání nejpozději do
1. července 2020.
Sankce jsou odpuštěny pouze za předpokladu, že bude přiznání k dani z příjmů podáno nejpozději 1. července 2020 a ve stejné lhůtě
bude i uhrazena daň. Pokud bude přiznání k dani z příjmů podáno po tomto termínu, není pokuta za opožděné tvrzení daně
odpuštěna, a to ani za období od 1. dubna 2020 do 1. července 2020. Obdobná pravidla platí pro prominutí úroku z prodlení.
Výše uvedené změny jsou součástí liberačního balíčku č. 1 Ministerstva financí, rozhodnutí o prominutí příslušenství je součástí
Finančního zpravodaje č. 4/2020, který byl zveřejněn dne 16. března 2020.
DŮLEŽITÉ!!!!!
Toto opatření se týká všech poplatníků daně z příjmů bez ohledu na to, zda se jich současná krize nějak dotkla, či nikoli.
Záloha na daň z příjmů splatná 15. června 2020
Další změna je zajištěna rozhodnutím o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné
události, které bylo součástí Finančního zpravodaje č. 5/2020 zveřejněného 24. března 2020.
Dle tohoto rozhodnutí se všem daňovým subjektům platícím zálohu na daň z příjmů dle § 38a odst. 3 nebo odst. 4 zákona o daních z
příjmů odpouští záloha splatná 15. června 2020. Rozhodnutí o zproštění povinnosti zálohovat daň z příjmů dopadá na všechny
daňové subjekty bez rozdílu; ať platí zálohy čtvrtletně, nebo pololetně.
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Souvisejícím právním předpisem je zákon č. 134/2020 Sb., který byl zveřejněn ve Sbírce zákonů dne 25. března 2020 a jímž se mění
zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.
Posouvá se lhůta pro podání přehledu o příjmech a výdajích, tj. základní lhůta se z 1. května 2020 posouvá o tři kalendářní měsíce na
3. srpna 2020.
Dále platí, že osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“), které hradí minimální zálohy na zdravotní pojištění, nemusejí v
období od března do srpna roku 2020 zálohy vůbec hradit.
Nejedná se jen o zproštění povinnosti pojistné zálohovat, pojistné ve výši minimálních záloh je skutečně odpuštěno, ve vyúčtování za
rok 2020 tak bude plátci pojistného odpuštěno pojistné ve výši šestinásobku minimální zálohy na zdravotní pojištění.
OSVČ platící zálohy ve výši přesahující minimální zálohy mohou nyní hradit část zálohy, která převyšuje výši minimální zálohy, avšak
nemusejí. I jim bude v rámci přehledu za rok 2020 odpuštěno pojistné ve výši šestinásobku minimální zálohy na zdravotní pojištění.
SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
Opatření, která platí pro zdravotní, platí i pro sociální pojištění. Souvisejícím právním předpisem je v tomto případě zákon o
některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového
pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, který byl zveřejněn ve Sbírce zákonů dne 25. března
2020.
OSVČ nemusí platit zálohy na sociální pojištění za kalendářní měsíce březen až srpen 2020. Není přitom podstatné, jakou zálohu
podnikatel hradil, tedy zda platil minimální výši zálohy či zálohu vyšší. Obdobně jako u zdravotního pojištění i zde bude v rámci
přehledu u OSVČ vykonávajících hlavní činnost pojistné poníženo o šestinásobek minimální výše zálohy.
Pokud podnikatelé podají přehled o příjmech a výdajích do 3. srpna 2020 a zároveň do tohoto data uhradí doplatek pojistného, bude
jim prominuto penále.

