
Daňový balíček schválen 

Včera 16.6. poslanci definitivně potvrdili jak zákon, který některým zaměstnavatelům s maximálně 50 

zaměstnanci sníží odvody pojistného na sociální zabezpečení za měsíce červen, červenec a srpen 

(podmínky pro splnění se budou posuzovat za každý měsíc samostatně), tak i daňový balíček, o kterém 

jsme již informovali. K „odpuštění“ pojistného viz též tisková zpráva MPSV z 16.6. a k daňovému balíčku 

viz též tisková zpráva MF rovněž z 16.6.. Oběma novinkám bude věnován také pondělní díl (22.6.) 

podcastu O daních. 

Oba zákony musí ještě podepsat prezident a platit začnou až po vyhlášení ve Sbírce zákonů – poměrně 

rychle (lze předpokládat, že nejpozději od 1.7.2020) tedy dojde přeřazení ubytovacích a některých 

dalších služeb (např. vstupné na sportovní akce, do divadel a kin, použití bazénů, fitcenter, saun) do 

10% sazby DPH. Jedná se tedy letos již o třetí změnu v sazbách DPH. Platícím odběratelům daňových 

novinek z portálu www.behounek.eu  byl 15.6.2020 rozeslán komentář ke službám, u kterých dojde ke 

změně sazeb, včetně přílohy obsahující příslušnou změnu zákona o DPH a výtah 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. 

Od 1.7.2020 dochází k přechodnému snížení sazeb DPH v Německu – viz informace daňové kanceláře 

KODAP. 

Poslanci 16.6. projednali ve druhém čtení zrušení daně z nabytí, které by tak mohlo být definitivně 

schváleno během července či srpna. 

Dotační program COVID – nájemné začal připomínat yettiho (pan ministr Havlíček o něm hodně hovoří, 

ale k vidění stále není), nicméně to nyní vypadá, že příští týden by tento dotační program mohl být 

spuštěn. Na portálu www.businessinfo.cz (provozuje Agentura CzechTrade a gestorem je MPO) jsou 

dostupné Předběžné podmínky této dotace a odpovědi na nejčastější dotazy. 

O „ošetřovné pro OSVČ“ za květen lze žádat do 10. července. 

       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 

         17.6.2020 

Sledujte náš WEB       FACEBOOK O DANÍCH 
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