News | 17. 3. 2020
Liberační daňový balíček je tady!
Vláda schválila liberační balíček, který má pomoci daňovým
subjektům alespoň částečně překlenout tíživou situaci související
s šířením koronaviru v České republice.
Vláda schválila liberační balíček v oblasti daní reagující na současnou situaci
spojenou se šířením koronaviru (SARS-CoV-2) v České republice. Liberační
balíček, jehož obsah byl zveřejněn Ministerstvem financí ve Finančním zpravodaji
č. 4/2020, se skládá z Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního
poplatku z důvodu mimořádné události a Pokynu Generálního finančního
ředitelství D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty
za nepodání kontrolního hlášení.

Základní opatření
Opatření, která jsou liberačním balíčkem realizována, jsou následující:

- V případě přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob nebo vyúčtování
daně za zdaňovací období 2019 se plošně promíjí:

a) pokuty za opožděné podání těchto daňových tvrzení, pokud dojde
k jejich podání nejpozději do 1. 7. 2020,
b) úrok z prodlení nebo úrok z posečkání, pokud dojde k úhradě daně
nejpozději do 1. 7. 2020.
Ani v jednom z těchto případů není nutné prokazovat důvody
související s koronavirem.
Plošné prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně se nevztahuje na
případy související s vyúčtováním daně z příjmů ze závislé činnosti
vybírané srážkou formou záloh. Stejně tak se plošné prominutí
neuplatní v případě úroku z prodlení nebo úroku z posečkání, které se
váží k nedoplatku na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
odváděné plátcem.

- Plošné prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, pokud
povinnost k úhradě této pokuty vznikla v období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020.

- Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo

splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, respektive z posečkané
částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši
10 000 až 50 000 Kč, a to pro žádosti podané do 31. 7. 2020.
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Liberační balíček umožňuje žádat o plošné promíjení vybraných
sankcí i o prominutí v individuálních případech.
- Individuální prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně se uplatní také ve všech
ostatních případech (například přiznání k DPH). Pokuta za opožděné tvrzení
daně bude prominuta daňovým subjektům za předpokladu, že jim byl na základě
jejich žádosti:

a) alespoň částečně prominut úrok z prodlení z důvodů souvisejících
se šířením viru SARS-CoV-2 a nebo
b) jim bylo povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její
úhrady na splátky z důvodů souvisejících se šířením viru SARSCoV-2.
Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo
dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění
daňových povinností.

- Individuální prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši

10 000 až 50 000 Kč se vztahuje na případy, kdy vydání výzvy k podání
kontrolního hlášení nebo výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených
v podaném kontrolním hlášení a následné podání souvisejícího kontrolního
hlášení nastalo v době od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020. I zde je třeba prokázat důvody
související se šířením viru SARS-CoV-2.
Pro případy individuálního promíjení sankcí doplňuje pokyn D-44 již existující
pokyn D-21 k promíjení příslušenství daně a pokyn D-29 k prominutí pokut za
nepodání kontrolního hlášení, jejichž podmínky musí být primárně splněny také
v případech žádostí o prominutí výše uvedených individuálních sankcí. Právě za
tímto účelem pokyn D-44 jako další ospravedlnitelný důvod pro prominutí
těchto sankcí v plné výši upravuje situace, kdy:
a) daňový subjekt věrohodně prokáže, že prodlení s úhradou daně je
důsledkem působení mimořádných opatření (šíření viru SARSCoV-2),
b) daňový subjekt nebo jeho zástupce věrohodně prokáže, že vznik
pokuty za nepodání kontrolního hlášení je důsledkem působení
mimořádných opatření (šíření viru SARS-CoV-2).
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Shrnutí
Z přijatého liberačního balíčku vyplývá, že jeho pozitivní dopad na cash-flow bude
v celé řadě případů minimální, respektive žádný, což je zapříčiněno zejména tím, že
mnoho daňových subjektů má povinnost podat přiznání k dani z příjmů
v prodloužené lhůtě, a tedy liberační balíček na ně nebude vůbec dopadat.
Liberační balíček například neupravuje otázku nedoplatků na dani, které vzniknou
na základě přiznání k dani příjmů podaných v prodloužené lhůtě. Pokud tedy
daňové subjekty nebudou disponovat dostatečným cash-flow na úhradu svých
daňových povinností, budou muset tuto situaci řešit individuálně, nejčastěji
formou žádostí o posečkání s úhradou daně či rozložením její úhrady ve splátkách.
Stejně tak liberační balíček neřeší problematiku zálohových plateb, které budou
muset být opětovně řešeny individuálně na základě stávající právní úpravy.
Závěrem upozorňujeme, že se liberační balíček týká pouze vybrané daňové oblasti,
nikoliv sociálního a zdravotního pojištění.
V případě dotazů se prosím obracejte na naše daňové poradce.
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