News | 1. 4. 2020
Vládní úlevy u DPH a silniční daně
Dne 31. března 2020 představilo Ministerstvo financí další daňové
úlevy, které jsou tentokrát zaměřeny na daň z přidané hodnoty a daň
silniční. Tento krok má za cíl podpořit projevovanou solidaritu
podnikatelů.
Pokud si plátce DPH uplatní z jakéhokoliv nakoupeného zboží nárok na odpočet
daně na vstupu, musí toto zboží použít v rámci ekonomické činnosti, jinými slovy
k podnikatelským aktivitám. Pokud by takové zboží použil pro jiné činnosti nebo
ho třeba daroval, vzniká mu až na výjimky povinnost odvést DPH stejně jako kdyby
ho prodal. Tento mechanismus primárně brání tomu, aby byl nárok na odpočet
zneužíván, ukazuje se ale, že současně tak trochu brání i dobročinnosti, která je
nyní zapotřebí.
Ministerstvo financí se proto rozhodlo prominout plátcům DPH tuto odvodovou
povinnost, pokud darují níže vyjmenované typy zboží nebo darují materiál, z něhož
se toto zboží vyrábí.

Jaké druhy zboží mohou plátci darovat
bez odvodové povinnosti?











testovací soupravy pro COVID 19 a diagnostické testovací přístroje, které
lze zařadit pod kódy celní nomenklatury 3822 00, 3002 15 a 9027 80
obličejové masky a roušky po kódy celní nomenklatury 6307 90
plynové masky pod kódy celní nomenklatury 9020 00
ochranné brýle a plastové obličejové štíty pod kódy celní nomenklatury
9004 90 a 3926 20
různé druhy rukavic pod kódy celní nomenklatury 3926 20, 4015 11, 4015
19, 6116 10 a 6216 00
síťky na vlasy a ochranné oděvy pod kódy nomenklatury 6505 00, 6210 10,
6210 20, 6210 30, 6210 40, 6210 50 a 3926 20
teploměry pod kódy celní nomenklatury 9025 11 a 9025 19
lékařské přístroje jako jsou CT, ECMO, dýchací ventilátory, jiné přístroje
pro kyslíkovou terapii a elektronická zařízení monitorující stav pacienta
pod kódy celní nomenklatury 9022 12, 9018 90, 9019 20, 9018 19
drobnější lékařský materiál jako jsou vata, gáza, obinadla, stříkačky, jehly,
katetry, intubační sady, papírová prostěradla pod kódy nomenklatury 3005
90, 9018 31, 9018 32, 9018 39, 9018 90 a 4818 90
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Jaké suroviny mohou plátci darovat
bez odvodové povinnosti?
Dále mohou plátci darovat také níže uvedené zboží a suroviny k jeho výrobě. U
surovin je ovšem výjimka omezena a lze je darovat pouze subjektům, které mají
oprávnění k výrobě vyjmenovaného zboží, a to
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alkoholového roztoku 75% a 80% pod kódy nomenklatury 2207 10 a 2208
90
desinfekčních prostředků pod kódy nomenklatury 3808 94
sterilizátorů pod kódy nomenklatury 8419 20
peroxidů vodíku a ostatních chemických desinfekčních přípravků po kódy
nomenklatury 2847 00, 3004 90, 3808 94 a 3808 94

Tato mimořádná opatření se budou aplikovat s účinností od 12. března 2020 do
konce nouzového stavu, který je v současnosti vyhlášen do 11. dubna 2020.
Upozorňujeme, že všechny výše uvedené typy zboží jsou v rozhodnutí Ministerstva
financí ještě blíže vyspecifikovány svým druhem, vlastnostmi a dalšími
charakteristikami. Abyste měli jistotu, že se výjimka z povinnosti odvést DPH
uplatní právě na Vámi darované zboží, doporučujeme vždy nahlédnout do přesné
textace rozhodnutí. Rádi Vám v této věci budeme nápomocni a poskytneme
konzultaci.
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Dalším bodem rozhodnutí Ministerstva financí je také úleva vůči daňovým
subjektům platícím silniční daň, které mají povinnost odvést zálohy na tuto daň do
15. dubna a do 15. července 2020.
Pokud se daňové subjekty opozdí s úhradou těchto záloh, bude jim odpuštěn úrok
z prodlení. Podmínkou ovšem je, že zálohy uhradí nejpozději do 15. října 2020.
Prominutí platí i pro úroky z posečkání, kdy bylo povoleno posečkání s placením
záloh na dobu delší než do dne 15. října 2020 a daňový subjekt přesto zálohy do 15.
října 2020 uhradí.
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