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Klientské informace  
 

 

COVID-19: Další daňové úlevy 

 
 

Ministerstvo financí nově zveřejnilo další 

balíček opatření v oblasti daní, aby zmírnilo 

dopad koronaviru na podnikatele. 

Přiznání k dani z příjmů za rok 2019 

Přiznání k dani z příjmů právnických 

a fyzických osob za rok 2019 může být 

odesláno na finanční úřad a doplatek daně 

uhrazen bez jakýchkoliv sankcí až do 

18. srpna 2020.  

To platí pro subjekty, které měly odevzdat 

přiznání 31. března, ale i 30. června.  

Podnikům s hospodářským rokem 

doporučujeme podat individuální žádost 

o prodloužení lhůty. 

Oznámení příjmů osvobozených od daně 

z příjmů fyzických osob 

Fyzické osoby mohou své osvobozené příjmy 

nad 5 mil. Kč oznámit bez sankcí finančnímu 

úřadu nejpozději do 18. srpna 2020. 

Daň z nabytí nemovitých věcí 

Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, 

které mělo být původně podáno v období 

od 31. března 2020 do 30. listopadu 2020, lze 

bez sankce podat a daň uhradit nejpozději 

do 31. prosince 2020. 

Daň z přidané hodnoty u darů 

Dárce neodvede DPH při darování 

ochranných prostředků (roušky, respirátory 

a další ochranné pomůcky, teploměry, 

vybrané zdravotnické zařízení a materiál) 

nebo materiálu pro jejich výrobu.  DPH se 

dále neodvádí při darování surovin pro 

výrobu dezinfekčních prostředků výrobci 

s příslušným oprávněním nebo při darování 

vybraných dezinfekčních a alkoholových 

prostředků.  

 

Dárce má zachován nárok na odpočet DPH. 

Úleva se vztahuje na darování v období 

od 12. března 2020 až do 31. července 2020. 

Prominutí úroků z prodlení u posečkání 

úhrady daně 

Dochází k automatickému prominutí úroků 

z prodlení za období 12. března 2020 do 

31. prosince 2020 u subjektů, kterým finanční 

úřad povolil na základě jejich individuální 

žádosti posečkání úhrady daně nebo povolení 

splátek z důvodů souvisejících s koronavirem.  

Česká republika 

12. června 2020 
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Žádné správní poplatky 

Neplatí se správní poplatky, pokud budete 

do 31. prosince 2020 žádat finanční úřad o: 

- prominutí úroku z prodlení nebo úroku 

z posečkání, 

- prominutí pokuty za nepodání 

kontrolního hlášení, kdy k výzvě ze 

strany FU došlo 1. března až 

31.  července 2020, 

- povolení posečkání daně, případně 

o rozložení úhrady daně na splátky, 

- vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo 

o stavu osobního účtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co očekáváme v nejbližší době? 

Očekáváme schválení novely daně z příjmů, 

která by kromě jiného umožnila uplatnění 

daňové ztráty roku 2020 proti základu daně 

z let 2018 a 2019 (loss carry-back). 

Ve schvalovacím procesu je i nový program 

„Antivirus C“, kdy by měla být 

zaměstnavatelům prominuta část pojistného 

na sociální pojištění placeného 

zaměstnavatelem.  Dále by v nejbližších dnech 

měly být Ministerstvem pro místní rozvoj 

vyhlášeny podmínky dotace COVID-nájemné. 

 

O aktuálním vývoji Vás budeme informovat.  
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