Shrnutí daňových opatření v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou
šířením viru SARS-CoV-2
Rezort Ministerstva financí v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením viru SARS-CoV-2
přichystal následující opatření, která budou v případě potřeby dále doplňována a aktualizována.

I. Plošné prominutí příslušenství daně a poplatků
-

v souladu s § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu je vydán tzv. generální pardon ministryně financí,
kterým dochází k prominutí příslušenství daně a některých správních poplatků
o

prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kde došlo na žádost daňového
subjektu k individuálnímu prominutí úroku z prodlení nebo k povolení posečkání úhrady daně či
rozložení její úhrady na splátky z důvodů souvisejících s koronavirem
Uvedené prominutí dopadá na všechny poplatníky, kteří nesplnili své daňové povinnosti
s ohledem na mimořádnou situaci související s koronavirem a správce daně jim na základně
individuálně podané žádosti o prominutí úroků, prominul částečně nebo zcela úroky z pozdě
uhrazené daně nebo jim bylo povoleno posečkání úhrady daně (popř. rozložení její úhrady na
splátky). Pak automaticky dochází i k prominutí pokuty za pozdně podané daňové přiznání. Více
je možnost žádat o individuální prominutí úroků z prodlení či úroků z posečkání popsána v bodě
II.

o

prominutí příslušenství daně z příjmů tak, aby byla zajištěna tolerance pozdního podání
daňových přiznání a úhrady daně až do 1. 7. 2020
Uvedené prominutí se vztahuje na poplatníky podávající přiznání k dani z příjmů, a to jmenovitě
na:
i.

fyzické osoby (podnikající i nepodnikající),

ii.

všechny právnické osoby (typicky všechny obchodní společnosti, komanditní společnosti,
spolky, sdružení atd.) které mají termín pro podání daňového přiznání 1. 4. 2020.

Těmto poplatníkům je umožněno, aby svá přiznání podali až do 1. 7. 2020 a rovněž nejpozději
v tomto termínu svoji daňovou povinnost zaplatili. Využijí-li poplatníci pro podání daňového
přiznání k dani z příjmů tuto možnost, pak nemusí Finanční správě nic dokládat ani prokazovat
a k odpuštění sankcí, které dle zákona vznikají, dochází generálním pardonem automaticky.
o

prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi
1. 3. a 31. 7. 2020
Generální pardon v daném období též automaticky promíjí pokutu za pozdní podání kontrolního
hlášení (povinnost pro plátce daně z přidané hodnoty), ale pouze pokutu ve výši 1 000 Kč, která
vzniká v případě, že je kontrolní hlášení sice podáno po termínu, ale před zasláním výzvy správce
daně k jeho podání.

o

prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání (typicky jde o splátkování daně),
žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. úroku z posečkané částky, a žádosti o prominutí
pokuty za pozdě podané kontrolní hlášení (po výzvě).
K tomuto prominutí dochází plošně pro žádosti podané mezi dnem účinnosti generálního
pardonu a 31. 7. 2020.

II. Úprava metodiky
-

Ze strany Generálního finančního ředitelství byl zároveň vydán pokyn č. GFŘ-D-44 zohledňující možnost
individuálního prominutí úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za pozdě podané kontrolní
hlášení (po výzvě) z důvodů souvisejících s mimořádnou událostí způsobenou šířením viru SARS-CoV-2.

-

Tento pokyn řeší mimořádné situace u všech poplatníků, kteří nemohou využít generální pardon, ačkoliv
i v jejich případě jde o situaci, způsobenou opatřeními pro zamezení šíření koronaviru. Nemůže-li
poplatník řádně a včas splnit své daňové povinnosti, tj. podat daňové přiznání a zaplatit daň, pak může
svého správce daně požádat individuálně podanou žádostí o prominutí úroků z prodlení či z posečkání
(tj. typicky za splátkování daně), pokud již byla daň (později) uhrazena.

-

Stejně bude možné požádat o prominutí pokut za pozdě podané kontrolní hlášení (po výzvě) ve výši
10.000, 30.000 a 50.000 Kč, pokud k vydání výzvy k podání kontrolního hlášení došlo v období od 1. 3. do
31. 7. 2020 a za podmínky, že toto kontrolní hlášení bylo následně podáno.

-

Žádosti podané do 31. 7. 2020 jsou osvobozeny od správních poplatků.

-

Poplatník, který z výše uvedených důvodů žádá o prominutí, musí správci daně doložit (prokázat), že jeho
situace, pro kterou nemohl řádně a včas splnit své daňové povinnosti, je důsledkem opatření k zamezení
šíření koronaviru.

-

Správce daně pak může tyto úroky a pokuty zcela nebo částečně prominout. Dojde-li k prominutí úroku
z prodlení, bude pak automaticky (podle generálního pardonu) prominuta i pokuta za pozdě podané
daňové přiznání.

-

Metodicky řízené úřady budou vedeny k uplatňování maximální vstřícnosti a tolerance ve vztahu
k daňovým subjektům a jejich individuální situaci, a to zejména tam, kde jde o vynucování plnění
povinností a ukládání sankcí umožňujících správní uvážení (pokuty na úseku evidence tržeb, pokuty
za nesplnění oznamovací povinnosti atd.)

III. Informování veřejnosti o možnostech, jak docílit zmírnění negativních dopadů
stávající situace
-

Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství ve spolupráci s podnikatelskými svazy zajistí
maximální možný informační servis ohledně nástrojů, jimiž lze docílit zmírnění negativních dopadů
stávající situace způsobené šířením viru SARS-CoV-2.

-

Půjde zejména o tyto instituty:
o

možnost požádat o posečkání úhrady daně, typicky rozložení úhrady daně na splátky
(generálním pardonem je prominutý správní poplatek za žádosti podané do 31. 7. 2020)

o

možnost požádat o úpravu výše záloh nebo o výjimku z povinnosti daň zálohovat

o

možnost požádat o prominutí úroků z prodlení a z posečkání a prominutí pokut za pozdě
podané kontrolní hlášení (po výzvě), (generálním pardonem je prominutý správní poplatek za
žádosti podané do 31. 7. 2020)

o

možnost požádat o prodloužení lhůty pro podání daňového tvrzení (a tím i úhrady daně), o to je
třeba požádat před uplynutím lhůty, ovšem ve většině případů přiznání daní z příjmů, je
generálním pardonem vyloučena sankce pro podání až do 1. 7. 2020.

-

Současně budou prezentovány informace o možnostech, které mohou daňové subjekty využít k tomu,
aby při plnění svých daňových povinností omezily potřebu osobní návštěvy úřadů (elektronická podání,
bezhotovostní platby, zřízení datové schránky, využití zástupce atd.).

-

Generální Finanční ředitelství zřídí telefonní infolinky, které budou v provozu v pracovních dnech v době
9:00 – 17:00 hod.

