Generální finanční ředitelství

Informace Finanční správy ČR
k rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů
a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události
Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní a záplav) rozhodl ministr financí využít své pravomoci podle
ustanovení § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“)
a zcela nebo zčásti prominout postiženým poplatníkům úhradu daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických
osob a dále příslušenství daně z příjmů vztahující se k posečkaným úhradám daně s původním datem splatnosti, jež nastal
ode dne vyhlášení nouzového stavu do 31. října 2013 a k zálohám na dani z příjmů fyzických osob splatných ode dne vyhlášení
nouzového stavu do 31. prosince 2013, a to za podmínek uvedených v rozhodnutí.
Z hlediska vymezení poplatníků, jichž se prominutí týká, je stanoveno, že prominuto je právnickým a fyzickým osobám
postiženým povodní a záplavou, v jejichž důsledku byl vyhlášen dne 2. června 2013 nouzový stav rozhodnutím vlády České
republiky č. 140/2013 Sb.. Jmenovitě jde o území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje, Libereckého
kraje, Královehradeckého kraje, Ústeckého kraje a hlavního města Prahy.

Prominutí daní z příjmů
Daň z příjmů právnických osob
• Jedná se o prominutí úhrady daně ve výši odpovídající výši skutečné škody vzniklé na majetku poplatníka používaného
k činnostem, z nichž plynou příjmy, které jsou předmětem daně, v důsledku mimořádné události na území, pro něž byl
vyhlášen nouzový stav.
• Skutečnou škodou na majetku se rozumí škoda materiální povahy, tj. zničení nebo poškození majetku poplatníka
způsobené v důsledku mimořádné události, která bude doložena posudkem pojišťovny nebo znalce. Nejedná se například
o ušlý zisk.
• Prominutí úhrady daně se vztahuje na daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období, nebo období, za které se
podává daňové přiznání, ve kterých v roce 2013 došlo k mimořádné události.
• Výši škody poplatník prokáže správci daně při podání daňového přiznání prostřednictvím posudku pojišťovny v případě, že
je poškozený majetek pojištěn, není-li takový majetek pojištěn, posudkem znalce. Prokázání výše škody pro účely prominutí
daně je nutné provést současně s podáním daňového přiznání k dani z příjmů.
• Má-li poplatník majetek, který je pojištěn i který není pojištěn, předloží ohledně pojištěného majetku posudek pojišťovny,
ohledně nepojištěného majetku posudek znalce.
• Rozhodnutím ministra financí je prominuta toliko úhrada této daně. Prominutí se tak vztahuje pouze na to, co je poplatník
povinen uhradit, nikoli na to, co je poplatník povinen tvrdit ve svém daňovém přiznání. Prominutím daně tak poplatníci,
kteří naplní podmínky dané tímto rozhodnutím, získají nárok na to, aby snížili výši finanční částky, kterou by měli hradit
daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterých došlo
k mimořádné události.
• Je-li majetek poplatníka daně z příjmů právnických osob, který nebyl založen za účelem podnikání, používán k činnostem,
z nichž plynou příjmy, které jsou předmětem daně pouze z části, uplatní se skutečná škoda na tomto majetku pouze
v poměrné výši.
• Právnické osoby rovněž mohou dosáhnout úlevy související s placením záloh na základě individuální žádosti podle
§ 174 daňového řádu. Poplatník prostřednictvím této žádosti může požádat svého místně příslušného správce daně
o stanovení záloh nižších, popř. o povolení výjimky z povinnosti daň zálohovat, a to i za celé zdaňovací období, a to s využitím
vzorové žádosti (viz níže).
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Daň z příjmů fyzických osob
• Jedná se o prominutí úhrady daně z příjmů fyzických osob poměrně připadající na dílčí základy daně z příjmů z podnikání
a jiné samostatné výdělečné činnosti a z pronájmu podle ustanovení § 7 a § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), nesnížené o nezdanitelné části základu daně a položky
odčitatelné od základu daně za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterých došlo
k imořádné události, a to ve výši odpovídající výši skutečné škody vzniklé na majetku poplatníka používaného k činnostem,
z nichž plynou příjmy podle ustanovení § 7 nebo § 9 zákona o daních z příjmů.
• Skutečnou škodou na majetku se rozumí škoda materiální povahy, tj. zničení nebo poškození majetku poplatníka
způsobené v důsledku mimořádné události, která bude doložena posudkem pojišťovny nebo znalce. Nejedná se například
o ušlý zisk.
• Prominutí úhrady daně se vztahuje na daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období nebo období, za které se podává
daňové přiznání, ve kterých v roce 2013 došlo k mimořádné události.
• Výši škody poplatník prokáže finančnímu úřadu při podání daňového přiznání prostřednictvím posudku pojišťovny
v případě, že je poškozený majetek pojištěn, není-li takový majetek pojištěn, posudkem znalce. Tedy prokázání výše škody
pro účely prominutí daně je nutné provést současně s podáním daňového přiznání na daň z příjmů.
• Má-li poplatník majetek, který je pojištěn, i který není pojištěn, předloží ohledně pojištěného majetku posudek pojišťovny,
ohledně nepojištěného majetku posudek znalce.
• Prominutí daně se nevztahuje na plátce daně podle ustanovení § 38c zákona o daních z příjmů, a to zejména při úhradě
daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ve smyslu ustanovení § 38d zákona o daních z příjmů a při úhradě
daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků ve smyslu ustanovení § 38h zákona o daních z příjmů.
• Rozhodnutím ministra financí je prominuta toliko úhrada této daně. Prominutí se tak dotýká pouze toho, co je poplatník
povinen uhradit, nikoli toho, co je poplatník povinen tvrdit ve svém daňovém přiznání. Prominutím daně tak poplatníci,
kteří naplní podmínky dané tímto rozhodnutím, získají nárok na to, aby snížili výši finanční částky, kterou by měli hradit daň
z příjmů fyzických osob za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterých došlo k mimořádné
události.
• Je-li majetek poplatníka používán k činnostem, z nichž plynou příjmy, které jsou předmětem daně, resp. příjmy podle
ustanovení § 7 nebo § 9 zákona o daních z příjmů, pouze z části, uplatní se skutečná škoda na tomto majetku pouze v poměrné
výši.

Prominutí příslušenství daně z příjmů fyzických osob placené zálohou
• Promíjí se pouze příslušenství daně z příjmů fyzických osob vzniklé v důsledku pozdní úhrady zálohy na daň z příjmů
fyzických osob podle § 38a zákona o daních z příjmů, jejíž splatnost nastane ode dne vyhlášení nouzového stavu do
31. prosince 2013.
• Prominutí příslušenství daně z příjmů fyzických osob se vztahuje pouze na poplatníky hradící zálohy na daň z příjmů
fyzických osob podle ustanovení § 38a zákona o daních z příjmů.
• Rozhodnutí se nevztahuje na zálohy poplatníků daně z příjmů fyzických osob hrazené plátcem daně podle ustanovení
§ 38h zákona o daních z příjmů a zálohy hrazené poplatníky daně z příjmů právnických osob.
• Příslušenstvím daně, na které prominutí dopadne, je úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu, případně úrok z posečkané
částky podle § 157 odst. 2 daňového řádu.
• Prominutí příslušenství daně samo o sobě neznamená zrušení povinnosti zálohu uhradit. Poplatník bude mít v evidenci
daní stále evidován nedoplatek, který bude muset později uhradit. Je nutné též upozornit, že v souladu s § 154 daňového
řádu budou na tento nedoplatek započítávány veškeré vzniklé přeplatky (např. z nadměrného odpočtu u daně z přidané
hodnoty). Těm, kteří chtějí dosáhnout eliminaci nedoplatku lze doporučit níže zmíněnou žádost podle § 174 daňového řádu.
• Jako nejvhodnější způsob, jak dosáhnout úlevy související s placením záloh, lze doporučit individuální žádost podle
§ 174 daňového řádu. Poplatník prostřednictvím této žádosti může požádat svého místně příslušného správce daně
o stanovení záloh nižších, popř. o povolení výjimky z povinnosti daň zálohovat, a to i za celé zdaňovací období, a to s využitím
vzorové žádosti (viz níže).
• Žádosti podle § 174 daňového řádu, které budou řádně podány a u nichž bude doloženo postižení mimořádnou událostí,
budou ze strany příslušeného finančního úřadu vyřizovány vstřícně. Postižení mimořádnou událostí lze v tomto případě
doložit nejen posudkem pojišťovny či znaleckým posudkem, ale též dalšími věrohodnými způsoby (potvrzení obce, čestné
prohlášení atd.). Finanční úřad může případně vyzvat žadatele o doplnění dokladů dokazujících, že byl mimořádnou událostí
postižen.
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Příloha – vzor žádosti
V z o r 1:
Žádost o povolení výjimky z povinnosti daň zálohovat
Finančnímu úřadu pro/ Specializovanému finančnímu úřadu ................
Daňový subjekt:
Adresa:
DIČ:

V .............. dne

Z důvodu mimořádné události způsobené povodněmi na území, na kterém byl vyhlášen nouzový stav, žádám
v souladu s ustanovením § 174 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, o povolení
výjimky z povinnosti daň zálohovat. Žádost se týká záloh na dani z příjmů fyzických osob stanovených podle
§ 38a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, splatných k………. …….
										

Podpis daňového subjektu

Přílohy

V z o r 2:
Žádost o stanovení nižších záloh
Finančnímu úřadu pro/ Specializovanému finančnímu úřadu ................
Daňový subjekt:
Adresa:
DIČ:

V .............. dne

Z důvodu mimořádné události způsobené povodněmi na území, na kterém byl vyhlášen nouzový stav, ,žádám
v souladu s ustanovením § 174 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, o stanovení
nižších záloh na dani z příjmů fyzických osob podle § 38a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, splatných k …….(např. v poloviční výši).
Podpis daňového subjektu
Přílohy
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Prominutí příslušenství posečkané úhrady daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických
osob, jejichž původní den splatnosti nastane ode dne vyhlášení nouzového stavu a poplatník tuto daň
zaplatí do 31. října 2013
• Prominutí příslušenství daně se vztahuje na poplatníky daně z příjmů fyzických osob i poplatníky daně z příjmů právnických
osob, kteří se v důsledku povodní a záplav dostali do situace, která jim znemožnila včasnou úhradu této daně. To se týká
pouze daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob, jejíž původní den splatnosti nastal ode dne vyhlášení
nouzového stavu (typickým příkladem bude splatnost daně 1. července 2013). Nejedná se tedy o případy, kdy je tato daň
doměřena a je stanoven náhradní den splatnosti.
• S ohledem na to, že správce daně musí být schopen ověřit, zda dotyčná osoba byla skutečně postižena povodněmi nebo
záplavami, je nezbytné individuální posouzení každého případu. K tomu slouží instrument žádosti o posečkání úhrady
daně podle ustanovení § 156 daňového řádu (vzor žádosti je uveden níže). V tomto případě je podání žádosti osvobozeno
od povinnosti uhradit správní poplatek.
• Prominutí příslušenství daně se bude vztahovat pouze na ty poplatníky, kteří o posečkání požádají a jejichž žádosti
bude vyhověno.
• Posečkání může být v souladu s ustanovením § 156 odst. 4 daňového řádu povoleno i zpětně. Žádost je tedy možné
podat i po splatnosti daně. S ohledem na to, že nejzazším termínem pro úhradu daně je datum 31. října 2013, lze doporučit
neponechávat si tuto žádost na poslední chvíli.
• Nárok na prominutí příslušenství mají pouze ti poplatníci, kteří byli postiženi mimořádnou událostí, a to za předpokladu,
že u nich existuje příčinná souvislost mezi postižením povodněmi nebo záplavami a nemožností uhradit daň včas. Poplatníci
musí být schopni naplnění této podmínky prokázat. Postižení mimořádnou událostí by mělo být doloženo spolu s žádostí o
posečkání, a to nejen posudkem pojišťovny či znaleckým posudkem, ale též dalšími věrohodnými způsoby (potvrzení obce,
čestné prohlášení atd.). Finanční úřad může případně vyzvat žadatele o doplnění dokladů dokazujících, že byl mimořádnou
událostí postižen.
• Upozorňujeme, že pro uplatnění prominutí příslušenství daně musí být daň uhrazena nejpozději 31. října 2013. Za
den úhrady se v souladu s ustanovením § 166 odst. 1 daňového řádu považuje den, kdy byla příslušná částka připsána na
účet správce daně, resp. den, kdy částku hrazenou v hotovosti převzala příslušná úřední osoba. Lze doporučit provedení
bezhotovostní platby s dostatečným předstihem tak, aby poukázaná částka včas došla příslušnému finančnímu úřadu.
• Příslušenstvím daně, na které prominutí dopadne, je úrok z posečkané částky podle ustanovení § 157 odst. 2 daňového
řádu, případně úrok z prodlení podle ustanovení § 252 daňového řádu.

Příloha – vzor žádosti
V z o r 1:
Žádost o posečkání úhrady daně
Finančnímu úřadu pro/Specializovanému finančnímu úřadu ................
Daňový subjekt:
Adresa:
DIČ:

V .............. dne ………

Dne .......... jsem podal přiznání k dani z příjmů fyzických/právnických osob za rok .........., ve kterém jsem vypočítal
daňovou povinnost ve výši .......... Kč. Z důvodu mimořádné události způsobené povodněmi na území, na kterém byl
vyhlášen nouzový stav, žádám o posečkání úhrady daně, u které by její neprodlené zaplacení pro mne bylo spojeno
s vážnou újmou.
V návaznosti na výše uvedené důvody Vás žádám o posečkání daně podle ustanovení § 156 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů ve výši ......... Kč do 31.10.2013.
Podpis daňového subjektu

Přílohy
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