Liberační balíček - II

Ve vazbě na vyhlášený nouzový stav v České
republice vláda mimo tzv. liberačního balíčku I (viz
níže), o kterém jsme Vás informovali v uplynulých
dnech, přijala další opatření v daňové oblasti, která
si kladou za cíl nejvyšší možnou podporu
jednotlivým ekonomickým subjektům v souvislosti
se vzniklou nepříznivou situací zapříčiněnou
šířením koronaviru.

Součástí tzv. Liberačního balíčku II jsou zejména
následující úlevy:
Prominutí červnové zálohy na daň z příjmu FO i
PO. Červnová záloha (tj. druhá záloha u
kvartálních plátců a první záloha v případě
pololetních plátců) se nebude vůbec hradit.
Institut Loss Carryback - tj. zavedení možnosti
zpětného uplatnění daňové ztráty v případě DPFO
i DPPO za rok 2020. Předmětnou ztrátu bude
možno uplatnit zpětně v daňovém přiznání za rok
2018 a 2019.
Možnost podání daňového přiznání k dani z
nabytí nemovitých věcí bez hrozby sankce do
31. srpna 2020 - plošné prominutí pokuty za
pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí
nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z
nabytí nemovitých věcí či zálohu na tuto daň (vč.
případných úroků z prodlení nebo úroku z
posečkání daně) se vztahuje na opožděná
daňová přiznání se lhůtou podání 31. března 31. července 2020.
Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat
tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a
sice po celou dobu trvání stavu nouze, resp.
současně v následujících třech měsících.

O dalších aktualitách v této oblasti Vás budeme
samozřejmě dále informovat. Rovněž připomínáme
hlavní
parametry
Liberačního
balíčku
I,
publikovaného spolu s novým Pokynem GFŘ D-44 ve
Finančním zpravodaji 4/2020.

Mezi hlavní opatření Liberačního balíčku I patří:
Prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k
DPFO i DPPO, resp. úroku z prodlení či z
posečkané částky, do 1. července 2020 bez
nutnosti prokázání důvodů souvisejících s
koronavirem.
Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve
všech
případech,
kdy
daňový
subjekt
individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení
nebo o posečkání či splátkování daně, zároveň v
případě prokazatelné spojitosti s koronavirem.
Plošné
prominutí
pokuty
za
nepodání
kontrolního hlášení (1.000 Kč) bez nutnosti
prokazování
důvodů
souvisejících
s
koronavirem, pakliže tato vznikla za období
1. března - 31. července 2020.
Možnost individuálního prominutí pokuty za
nepodání kontrolního hlášení (příp. úroku z
prodlení nebo úroku z posečkané částky), a sice
pro období 1. března - 31. července 2020, opět
za předpokladu souvislosti s koronavirem.
Plošné prominutí správního poplatku za přijetí
žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku
z posečkané částky (1.000 Kč), resp. o povolení
posečkání úhrady či splátkování daně (400 Kč) v případě podání žádosti do 31. července 2020.

Za důvody související s koronavirem lze přitom
považovat zejména onemocnění či karanténu
daňového subjektu, jeho jednatele či klíčových
zaměstnanců, resp. rovněž daňových poradců a
účetních, jejichž absence znemožnila plnění
daňových povinností. Hlavním cílem liberačního
balíčku je zmírnění dopadů aktuální situace
vyvolané
šířením
COVID-19
a
minimalizace
nutnosti koncetrace vysokého počtu osob na
finančních
úřadech,
popř.
provozovnách
poskytovatelů poštovních služeb.

