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PRAHA  ▪  PELHŘIMOV  ▪  BRNO  ▪  BRATISLAVA  ▪  VÍDEŇ  ▪  HORN

V žádosti o prominutí úroku (resp. o posečkání 
úhrady daně nebo rozložení úhrady daně na 
splátky) je nutné konkretizovat, které daně se 
týká. Tyto žádosti nebudou nově, a to až do 31. 
července 2020, zpoplatněny kolkem. 

Velmi rádi Vám pomůžeme při sestavení žádosti 
o posečkání úhrady daně nebo o rozložení na 
splátky.

Kontrolní hlášení 

Plátcům DPH bude navíc automaticky prominuta 
pokuta za pozdě odeslané kontrolní hlášení ve výši 
1.000 Kč, pokud povinnost k její úhradě vznikla v 
období od 1. března do 31. července 2020. 

Pokuta za nepodání kontrolního hlášení ve výši 
10.000 – 50.000 Kč (jedná se o situace, kdy daňový 
subjekt podá kontrolní hlášení až po výzvě správce 
daně nebo nepodá vůbec) bude vyměřována, ale 
bude možné tuto pokutu na žádost daňového 
subjektu v odůvodněných případech prominout.

Vládní daňový balíček

V reakci na situaci způsobenou koronavirem 
zveřejnilo Ministerstvo financí balíček opatření, 
aby zmírnilo dopad na podnikatele:

Termín pro podání přiznání k dani z příjmů 

Přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických 
osob za rok 2019 může být bez sankcí odesláno na 
finanční úřad a příslušná daň uhrazena v termínu 
až do 1. července 2020, i když původní termín byl 
1. dubna 2020.

Pozdě podané přiznání nebude sankcionováno

Všem subjektům, kterým na základě jejich 
individuální žádosti finanční úřad alespoň 
částečně promine úrok z prodlení (resp. jim bude 
povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení 
její úhrady na splátky), bude automaticky 
prominuta i pokuta za pozdě podané přiznání. 

Vládní daňový balíček, půjčky podnikatelům od Českomoravské 
záruční a rozvojové banky
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ING. JANA ŠNAJDROVÁ
Daňová poradkyně
T: +420 224 800 416
jana.snajdrova@auditor.eu

AUDITOR
ve střední Evropě






 

AUDITOR je auditorskou a 
daňově poradenstkou společností 
s mezinárodním zaměřením. 
Již od roku 1991 poskytuje 
v České Republice služby 
auditu, daňového poradenství, 
personální a mzdové agendy, 
finančního účetnictví 
a podnikového poradenství. 

Prostřednictvím sesterských 
poboček na Slovensku 
a v Rakousku (zde pod 
jménem Stöger & Partner ) 
nabízíme komplexní služby 
ekonomického poradenství. 
Členství v celosvětové síti 
UHY  International, která 
sdružuje nezávislé poradenské 
společnosti z více než 80 zemí 
světa, umožňuje efektivně řešit 
globální poradenské askpekty.

Kancelář Praha
Haštalská 6, Praha 1
T: +420 224 800 411
praha@auditor.eu

Kancelář Pelhřimov
Masarykovo nám. 30, Pelhřimov

T: +420 565 502 502
pelhrimov@auditor.eu

Kancelář Brno
Dominikánské nám. 2, Brno

T: +420 542 422 601
brno@auditor.eu

Údaje zveřejněné v této publikaci mají informativní charakter a nenahrazují právní, ekonomické či daňové poradenství. 
Poradenství vyžaduje znalost konkrétních případů a posouzení veškerých relevantních skutečností. Za rozhodnutí, které se čtenář
rozhodne učinit na základě tohoto materiálu, nepřebíráme zodpověnost. 

EET

Podnikatelé se nemusí do 31. července 2020 obávat žádných sankcí, 
pokud nestihnou včas zavést EET. Finanční a Celní správa bude při 
eventuálních kontrolách plnit pouze poradní funkci. 

Bezúročný úvěr pro podnikatele zasažené koronavirem

Cílem tohoto programu je usnadnit přístup malým a středním 
podnikatelům k provoznímu financování, jsou-li jejich ekonomické 
aktivity omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a 
souvisejících preventivních opatření. Bezúročný úvěr s odkladem 
splátek pro podnikatele zasažené koronavirem bude poskytovat 
Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Příjem žádostí o Úvěr COVID bude zahájen v pondělí 16. března 
2020.

Žádosti budou přijímat všechny pobočky ČMZRB výhradně 
prostřednictvím E-Podatelny. Podrobnosti včetně nejčastějších 
otázek a odpovědí najdete na https://www.cmzrb.cz/podnikatele/
uvery/uver-covid/

Podklady z účetnictví potřebné pro schválení úvěru Vám rádi 
připravíme.

Za AUDITOR tým

MAG. HELMUT HETLINGER
Jednatel
T: +420 224 800 411
helmut.hetlinger@auditor.eu
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