
Nové daňové úlevy 

Jak jsme již informovali, minulý týden vláda rozhodla o dalších daňových úlevách označovaných jako 

Liberační balíček III – tyto úlevy již byly vyhlášeny a je jim věnována tato informace a také dnešní audio 

komentář podcastu O daních – můžete jej poslouchat nejen na počítači, ale např. i na mobilu na Apple 

Podcasts (iTunes),  Spotify či Google Podcasts. 

Minulý týden Senát potvrdil poměrně rozsáhlou novelu daňového řádu od 1.1.2021. 

Naproti tomu Senát vrátil s pozměňovacími návrhy dva důležité zákony, které tak bude muset 

definitivně potvrdit tento týden Poslanecká sněmovna – jedná se o zákon, který některým 

zaměstnavatelům sníží odvody pojistného na sociální zabezpečení, a o daňový balíček.   

Oba zákony budou téměř jistě Poslaneckou sněmovnou potvrzeny. Na seznámení se zákonem 

„odpouštějícím“ zaměstnavatelům pojistné na sociální zabezpečení (24,8 % hrubé mzdy) bude 

poměrně dost času – uplatní se poprvé při zúčtování mezd za červen – nicméně z hlediska aktualizace 

mzdových programů bude nutné na tento zákon reagovat velice rychle. 

Daňový balíček např. přinese možnost zpětného snížení základu daní z příjmů o daňovou ztrátu 

vyměřenou poprvé za rok 2020 a podle přechodného ustanovení bude možné již po podání daňového 

přiznání za rok 2019 uplatnit v dodatečném daňovém přiznání roku 2019 odhadnutou ztrátu roku 2020. 

Dále bude možné uplatnit již při platbě letošních záloh na daň silniční snížení sazby daně silniční pro 

nákladní automobily – do platby nejbližší zálohy splatné k 15.7.2020 (v podstatě odložené do 

15.10.2020) bude také dost času na seznámení se s touto novelou. 

Daňový balíček však přinese také změnu sice příjemnou, avšak na kterou bude nutné reagovat velice 

rychle – jedná se o přeřazení některých služeb do 10% sazby daně. Tato změna by mohla nabýt 

účinnosti již příští týden, lze předpokládat, že nabude účinnosti nejpozději 1.7.2020.   

Nové daňové úlevy 

Ve Finančním zpravodaji č. 9/2020 byly vyhlášeny rozhodnutím ministryně financí č. j. 

15195/2020/3901-4 následující daňové úlevy: 

• za zdaňovací období kalendářního roku 2019 mohou podat fyzické i právnické osoby daňové 

přiznání nejpozději 18.8.2020 (3 měsíce od skončení nouzového stavu). Opatření se týká jak těch 

osob, kterým řádný termín pro podání daňového přiznání za rok 2019 již uplynul 1.4.2020 (bod I 

rozhodnutí), tak i osob s „posunutým“ termínem, které mají řádný termín 1.7.2020 (bod IX 

rozhodnutí) – avšak s výjimkou vybraných subjektů (poplatníci podávající přiznání 

Specializovanému finančnímu úřadu) 

• stejně jako lze bez sankce dle předchozího bodu podat daňové přiznání až 18.8.2020 (jedná se o 

prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně), tak lze bez sankce v uvedené lhůtě doplatit i daň 

z příjmů za rok 2019 (podle bodu II a X rozhodnutí se promíjí úrok z prodlení) 

• pokud fyzická osoba v daňovém přiznání roku 2019 změní metodiku uplatnění výdajů oproti 

metodice uplatněné v daňovém přiznání roku 2018 (např. byly za rok 2018 uplatněny výdaje ve 

skutečné výši a za rok 2019 jsou uplatněny výdaje procentem z příjmů), tak bylo nutné ve lhůtě 

1.4.2020 popř. v „posunuté“ lhůtě 1.7.2020 podat dodatečné daňové přiznání za rok 2018 – pokud 

bude toto dodatečné daňové přiznání za rok 2018 podáno nejpozději 18.8.2020, tak je prominuta 

pokuta za opožděné tvrzení daně (bod XI rozhodnutí). Obdobně je pro stejnou situaci bodem XII 

rozhodnutí prominut úrok z prodlení, pokud bude dodatečně zvýšená daň za rok 2018 uhrazena 

nejpozději 18.8.2020 
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• Fyzickým osobám podávajícím za rok 2019 oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v zákona 

o daních z příjmů (oznámení příjmů osvobozených od DPFO přesahujících v jednotlivém případě 5 

mil. Kč) bod XIII rozhodnutí promíjí pokutu za nepodání tohoto oznámení dle § 38w ZDP za 

předpokladu, že oznámení bude podáno nejpozději 18.8.2020 

• Podle původního liberačního balíčku z 03/2020 byla prominuta pokuta za opožděné tvrzení daně, 

pokud bylo vyúčtování srážkové daně za rok 2019 podáno po řádném termínu (1.4.2020), avšak 

nejpozději 1.7.2020 – tento termín je nutné dodržet. Nový liberační balíček v bodě XIV. promíjí 

pokutu za opožděné i pro vyúčtování zálohové daně ze závislé činnosti za rok 2019 (termín 

29.2.2020 resp. 20.3.2020), avšak jen pokud bylo toto vyúčtování podáno nejpozději 31.5.2020. 

• Na podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí resp. úhradu této daně dosud platil (pokud se 

jednalo o převody nemovitostí, kde byl vklad do katastru nemovitostí povolen 1.12.2019 a později) 

generální pardon (prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně resp. úroku z prodlení), a to za 

podmínky, že přiznání bude podáno resp. daň uhrazena do 31.8.2020. Body III a IV nového 

rozhodnutí lhůtu 31.8.2020 posouvají na 31.12.2020 – důvodem je projednávané zrušení daně 

z nabytí nemovitých věcí (16.6. by jej měli poslanci projednat ve 2. čtení, následovat bude 3. čtení 

a projednávání v Senátu) 

• Ve FZ 6/2020 bylo zveřejněno prominutí DPH u některých bezúplatných dodání (např. u 

bezúplatného dodání roušek) za předpokladu, že k dodání zboží došlo v době od 12.3.2020 do 

skončení nouzového stavu (17.5.2020). Nové rozhodnutí v bodech V a VI prominutí DPH rozšiřuje 

pro dodání zboží uskutečněná  od 18.5. do 31.7.2020. Prominutí DPH u bezúplatných dodání zboží 

ši služeb poskytovatelům zdravotních služeb, základním složkám integrovaného záchranného 

systému, Armádě ČR a zařízením sociálních služeb (např. o darování zdravotnického materiálu a 

občerstvení poskytovaného v rámci bezplatné pomoci vyjmenovaným subjektům, ale rovněž jejich 

zaměstnancům, klientům nebo dobrovolníkům, kteří pro ně pracují) zveřejněné ve FZ 7/2020 

s platností do 17.5.2020 prodlouženo nebylo. 

• Prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad učiněných do 31.12.2020 

(např. žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí úroku z prodlení, žádost o 

prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení) podle bodu VII rozhodnutí 

• Automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých od 12. 3. 2020 do 

31. 12. 2020 v případech, kdy bylo správcem daně individuálně povoleno posečkání či úhrada ve 

splátkách z důvodů souvisejících s koronavirem podle bodu VIII rozhodnutí. 

Pokud fyzická či právnická přiznání, která má přiznání k dani z příjmů za rok 2019 podat 

v „prodlouženém“ termínu 1.7.2020 a podá jej např. o týden později, tak se nemusí obávat pokuty za 

opožděné tvrzení daně. Pokud jí z tohoto přiznání vznikne přeplatek na dani, tak třicetidenní lhůta pro 

vrácení tohoto přeplatku začne běžet dnem podání daňového přiznání – přeplatek tedy bude vyplacen 

zhruba se zpožděním odpovídajícím zpoždění v podání daňového přiznání (v daném případě tedy 

zhruba s týdenním zpožděním). 

 

 

 

 

 



Daňový balíček 

Tento týden by měli poslanci vládní daňový balíček, který přinese především následující změny: 

• přeřazení ubytovacích a některých dalších služeb (oprávnění vstupu na sportovní a kulturní akce, 

využívání sportovních zařízení a osobní doprava lyžařskými vleky) do 10% sazby DPH 

• možnost uplatnit daňovou ztrátu vykázanou počínaje rokem 2020 zpětně v základu daní z příjmů 

za 2 roky zpětně 

• snížení sazeb daně silniční pro nákladní automobily nad 3,5 tuny 

• osvobození od daně z nemovitých věcí v případě mimořádné události 

• zkrácení lhůty pro vratku „zelené nafty“ 

Daňový balíček nabude účinnosti počínaje dnem následujícím po vyhlášení ve Sbírce zákonů - to bude 

důležité zejména pro služby, u kterých dojde k přeřazení do 10% sazby DPH. Platícím odběratelům 

daňových novinek z portálu www.behounek.eu  byla dnes k okruhu služeb, které se nově přeřazují do 

10% sazby DPH, rozeslána samostatná informace s přílohou obsahující  příslušnou změnu zákona o DPH 

včetně výtahu z důvodové zprávy – tyto materiály budou dodatečně rozeslány každému, kdo si objedná 

jakoukoli zvukovou nahrávku či komentář nebo kdo za poskytované informace přispěje částkou 

alespoň 50 Kč vč. DPH. 

       VSTUP NA SEZNAM KOMENTÁŘŮ A ZVUKOVÝCH NAHRÁVEK 

MOŽNOST DOBROVOLNÉ ÚHRADY ZA POSKYTOVANÉ INFORMACE – PŘI ÚHRADĚ ALESPOŇ 500KČ 

VČ. DPH OBDRŽÍTE ZDARMA KOMENTÁŘ K BONUSU PRO SPOLEČNÍKY SRO    

 

Podzimní přednášky připravujeme – tužky jsou již nakoupené, jak můžete vidět na Instagramu. 

 

Krásné dny přejí       Ingrid a Pavel Běhounkovi 

         15.6.2020 

Sledujte náš WEB       FACEBOOK O DANÍCH 

 

http://www.behounek.eu/
http://www.behounek.eu/podrobne-komentare/
https://www.behounek.eu/uhrada-za-poskytovane-informace/
https://www.behounek.eu/uhrada-za-poskytovane-informace/
https://www.instagram.com/behounekpavel/
http://www.behounek.eu/
https://www.facebook.com/webodanich

