DAŇOVÁ OPATŘENÍ – KORONAVIRUS / Č. 2

Vážení obchodní přátelé,
v naší minulé informaci týkající se daňových opatření v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2
jsme Vás informovali o tzv. Liberačním balíčku 1 připraveném MF ČR. Dnes bychom připojili další
dílčí témata z Liberačního balíčku 2, z oblasti záloh na pojistné na veřejné zdravotní pojištění a
sociální zabezpečení a konečně snad i možného zpětného uplatnění daňové ztráty.
1.

OSVČ – POJISTNÉ
ZABEZPEČENÍ

NA

VEŘEJNÉ

ZDRAVOTNÍ

POJIŠTĚNÍ

A

SOCIÁLNÍ

a)

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Dne 27.3.2020 nabyla účinnosti novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění,
na základě které osoby samostatně výdělečně činné nejsou povinny hradit tzv. minimální
zálohy na pojistné na veřejné zdravotní pojištění za kalendářní měsíce březen – srpen
2020 ve výši CZK 2.352 měsíčně. Povinné zálohy nad tuto částku uhradit dobrovolně
mohou, nicméně nemusí a v takovém případě vše případně doplatí v návaznosti na
podání Přehledu za rok 2020. Celková úspora na pojistném za rok 2020 činí CZK 14.112.

b)

Pojistné na sociální zabezpečení
Rovněž dne 27.3.2020 nabyl účinnosti zcela nový zákon o některých úpravách v oblasti
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a
důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020,
na základě kterého osoby samostatně výdělečně činné nejsou povinny hradit ani
tzv. minimální zálohy na pojistné na sociální zabezpečení za kalendářní měsíce březen –
srpen 2020 ve výši CZK 2.544 měsíčně (pokud vykonávají tzv. hlavní činnost). Povinné
zálohy nad tuto částku uhradit dobrovolně mohou, nicméně nemusí a v takovém případě
vše případně doplatí v návaznosti na podání Přehledu za rok 2020. Celková úspora na
pojistném činí pro hlavní činnost v roce 2020 CZK 15.264 u OSVČ v hlavní činnosti, u
OSVČ ve vedlejší činnosti se jedná o částku 6.108 Kč. Toto se netýká nemocenského
pojištění u dobrovolně pojištěných OSVČ, které se bude platit i nadále.

2.

LIBERAČNÍ BALÍČEK č. 2

a)

Daň z nabytí nemovitých věcí
MF ČR rozhodnutím ministryně financí v tomto balíčku prominulo pokutu za opožděné
tvrzení daně a úrok z prodlení na dani z nabytí nemovitých věcí za předpokladu, že
daňové přiznání bude podáno a daň uhrazena nejpozději do 31.8.2020 (pokud lhůta pro
podání daňového přiznání uplyne v období od 31.3. do 31.7.2020).

Nad rámec tohoto prominutí MF ČR předloží vládě návrh na úplné zrušení daně z nabytí
nemovitých věc, a to snad dokonce zpětně k 30.3.2020.
b)

Záloha na daň z příjmů splatná k 15.6.2020
Všem daňovým subjektům, které mají zdaňovací období kalendářní rok, je prominuta
záloha na daň z příjmů splatná k 15.6.2020 (bez dalších podmínek).

c)

Pokuta za opožděné podání přiznání k DPH
Plátcům DPH, kterým bude na základě jejich žádosti prominuta pokuta týkající se
kontrolního hlášení ve výši CZK 10.000, CZK 30.000 nebo CZK 50.000, bude automaticky
prominuta pokuta za opožděné podání přiznání k DPH, pokud přiznání k DPH bylo
podáno nejpozději v den, kdy bylo opožděně podáno kontrolní hlášení.

3.

NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – CARRY LOSS BACK
Ve vnějším připomínkovém řízení se nachází novela zákona o daních z příjmů, která by
měla umožnit uplatnit daňovou ztrátu jako položku odčitatelnou od základu daně z příjmů
(pro fyzické i právnické osoby) zpětně, konkrétně ve zdaňovacích obdobích (nebo
obdobích, za která se podává daňové přiznání), která započala v období 2 let před
začátkem období, za které se daňová ztráta stanoví.
Daňová ztráta stanovená za kalendářní rok 2020 tak bude snižovat základ daně z příjmů
např. za rok 2019 či 2018, pokud daňový subjekt podá za tato zdaňovací období
dodatečná daňová přiznání. KDP ČR s MF ČR v tuto chvíli kromě jiného diskutuje také
skutečnost, zda se v důsledku této nové možnosti prodlouží prekluzivní lhůta pro
stanovení daně ve výše uvedeném příkladu ve vztahu ke kalendářním rokům 2018 a
2019. O finální podobě tohoto zvýhodnění Vás budeme dále informovat.

4.

DALŠÍ OPATŘENÍ

a)

Elektronická evidence tržeb
Pozastavuje se povinnost elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází
EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců.

b)

Zálohy na silniční daň
Všem daňovým subjektům se plošně posunují úhrady záloh splatných v dubnu a v
červenci na silniční daň, a to nejpozději do 15. října 2020. U všech takto zpožděných
úhrad bude automaticky (bez žádosti) prominuto příslušenství daně, tedy všechny úroky z
prodlení a z posečkání.

c)

Prominutí DPH na dodání ochranných pomůcek
Promíjí se odvod daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání základních ochranných
prostředků ke zmírnění dopadů šíření nákazy koronavirem. Toto prominutí se vztahuje na
roušky, respirátory a další ochranné pomůcky. Dále se vztahuje na dezinfekční prostředky
a také na suroviny pro jejich výrobu. Prominutí daně platí na období od 12. března 2020
po celou dobu trvání nouzového stavu.
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V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám nadále rádi k dispozici.
S přátelským pozdravem
Váš HLB PROXY-Team

31.3.2020
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