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COVID-19: Zpětné uplatnění daňové ztráty 
 
 

 

V rámci daňového balíčku na zmírnění 

negativních dopadů koronavirové situace 

byla schválena novela zákona o daních 

z příjmů umožňující zpětné uplatnění daňové 

ztráty. 

Tato změna má trvalý charakter, nejedná se 

pouze o jednorázové opatření. Lze ji 

zohlednit již nyní v daňovém přiznání za rok 

2019. 

Podmínky uplatnění daňové ztráty 

Poprvé je možno uplatnit daňovou ztrátu, 

která vznikne za období končící po 

30. 6. 2020.  Firmy mající kalendářní rok, tak 

poprvé mohou využívat ztrátu vzniklou za 

rok 2020. 

Ztrátu lze uplatnit za dvě bezprostředně 

předcházející období, tedy ke snížení daňové 

povinnosti za období roku 2018 a 2019. 

Výše uplatnitelné ztráty je omezena 

souhrnnou částkou 30 milionů korun. Jakým 

způsobem a zda bude částka rozdělena mezi 

dvě předcházející období je na rozhodnutí 

firmy.

 

Okamžité využití již pro daňovou povinnost 

roku 2019  

 

Aktuálně je zajímavá možnost využití daňové 

ztráty roku 2020 již pro daňové přiznání roku 

2019. 

V tomto prvním období totiž není nutné čekat 

na skutečnou výši daňové ztráty za rok 2020, 

ale ztrátu roku 2020 lze v tomto okamžiku 

odhadnout. 

Tento odhad je pak možné uplatnit jako 

položku snižující daňový základ v daňovém 

přiznání za rok 2019. 

Odhadovaná částka nesmí přesáhnout 

30 milionů korun. 

Pokud skutečná daňová ztráta za rok 2020 

bude nižší, než odhad, bude nutné rozdíl na 

dani doplatit a to včetně úroku z prodlení. 

Využití daňové ztráty vzniklé za rok 2020 pro 

zdaňovací období roku 2018 bude možné 

až  po podání daňového přiznání za rok 2020. 
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Forma uplatnění daňové ztráty 

Zpětné uplatňování ztráty bude prováděno 

podáním dodatečného přiznání. Byla-li již 

daň za předchozí období uhrazena, vznikne 

přeplatek na dani. Přeplatek bude vrácen na 

základě žádosti.  

 

Prodloužení lhůt pro doměření daně 

Zavedení možnosti zpětného uplatňování 

daňových ztrát prodlužuje lhůtu, po kterou 

může finanční úřad provádět kontrolu 

jednotlivých zdaňovacích období, ze 

současných pěti let na osm let. 

 

 

 

 

 

 

Lhůty se řídí možností uplatnění, nikoliv 

skutečným využitím ztráty. 

Nově je umožněno firmám ovlivnit promlčecí 

dobu tím, že se vzdají práva na uplatnění 

ztrát. 

Pokud za rok 2020 očekáváte ztrátu, již nyní 

Vám pomůžeme vyhodnotit možnost jejího 

uplatnění na daňovou povinnost roku 2019. 
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