News | 25. 3. 2020
Liberační balíček č. 2 přináší další úlevy
Vláda schválila další liberační balíček, kterým se snaží pomoci
daňovým subjektům v souvislosti s šířením koronaviru v České
republice.
Ministerstvo financí včera ve Finančním zpravodaji zveřejnilo úplné znění nového
liberačního balíčku, který přináší další úlevy pro daňové subjekty. Liberační balíček
obsahuje následující úlevy.

Ani druhý liberační balíček nepřinesl plátcům úlevu
v podobě plošného posunutí termínů pro podání přiznání k DPH
odkladu platby této daně.

či

PROMINUTÍ ZÁLOHY NA DANI Z PŘÍJMŮ SPLATNÉ K 15. 6. 2020




vztahuje se na fyzické i právnické osoby,
pouze u daňových subjektů, které mají jako zdaňovací období
kalendářní rok,
v ostatních případech lze využít žádost o stanovení záloh jinak.

PROMINUTÍ POKUTY ZA OPOŽDĚNÉ PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ K DANI Z
NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ, POKUD



lhůta k podání daňového přiznání uplyne v období mezi 31. 3. 2020
a 31. 7. 2020 a
daňové přiznání bude podáno do 31. 8. 2020.

PROMINUTÍ ÚROKU Z PRODLENÍ A ÚROKU Z POSEČKANÉ ČÁSTKY NA DANI Z
NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ NEBO NA ZÁLOZE, JEJÍMŽ PROSTŘEDNICTVÍM SE
TATO DAŇ PLATÍ, POKUD



její splatnost nastane ve lhůtě pro podání daňového přiznání v
období mezi 31. 3. 2020 a 31. 7. 2020, a
k úhradě daně z nabytí nemovitých věcí nebo zálohy na tuto daň
dojde nejpozději dne 31. 8. 2020.
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PROMINUTÍ POKUTY ZA OPOŽDĚNÉ PODÁNÍ PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ
HODNOTY ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ, KTERÉ




se zcela nebo z části shoduje s obdobím, za které se podává
kontrolní hlášení, u něhož došlo na základě individuální
žádosti alespoň k částečnému prominutí pokuty za nepodání
kontrolního hlášení ve výši 10.000 až 50.000 Kč, a to z důvodů
souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2,
současně musí být splněna podmínka, k podání opožděného
daňového přiznání dojde nejpozději v den, kdy bylo podáno toto
opožděné kontrolní hlášení.

PROMINUTÍ SPRÁVNÍCH POPLATKŮ




za přijetí žádosti o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí
celního nedoplatku,
za přijetí žádosti o povolení úlevy na dani nebo clu,
obě žádosti musí být podány nejpozději do 31. 7. 2020.

Závěrem
V případě dotazů týkajících se již přijatých liberačních balíčků či jiných opatření a
jejich dopadů na daňové povinnosti Vaše či Vašich společností jsme Vám rádi
k dispozici.
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