Daně, daňové přiznání, placení daní a záloh na daně
Daňové přiznání na daň z příjmů (fyzické i právnické osoby) a vyúčtování srážkové daně lze
podat a zaplatit až do 1. 7. 2020. Nebudou uplatňovány žádné sankce.
Zálohy na daň z příjmu - vláda schválila návrh na prominutí červnové zálohy na daň z příjmu
fyzických a právnických osob, a to automaticky bez žádosti. Předpokládáme, že Parlament
návrh schválí. Březnové zálohy na daň z příjmu by měly být prominuty na základě
individuální žádosti.
Kontrolní hlášení DPH – podaná pozdě v období od 1.3 2020 do 31. 7. 2020 bude
automaticky prominuta pokuta
Daň z nabytí nemovitých věcí - bude prominuta pokuta za opožděné podání daňového
přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, pokud lhůta k podání daňového přiznání uplyne v
období od 31. 3. 2020 do 31. 7. 2020 a přiznání bude podáno nejpozději do 31. 8. 2020.
Stejně tak bude prominut úrok z prodlení a úrok z posečkané částky, pokud splatnost daně
nastane v období od 31. 3. 2020 do 31. 7. 2020 a daň bude uhrazena nejpozději do 31.
8. 2020.
Podrobné informace na
verejnost/nouzovy-stav

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-

Sociální (důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) a
zdravotní pojištění OSVČ
Poslanecká sněmovna schválila návrh, který umožní OSVČ neplatit zálohy na sociální a
zdravotní pojištění po dobu 6 měsíců (od března 2020 do srpna 2020). Tato doba bude do
důchodového pojištění normálně započítána. Pro výpočet vyměřovacího základu pro
sociální pojištění v příštím roce budou zálohy považovány za zaplacené v minimální výši.
Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2019 pro potřeby zdravotního pojištění budou
podávány do 3. 8. 2020. O posunutí termínu pro sociální pojištění se vyjednává.
Očekáváme, že legislativní proces bude ukončen v řádu dnů.

Odložení EET
Poslední vlna EET, která měla být spuštěna nejpozději 1. 5. 2020, bude odložena po dobu
tří měsíců od ukončení nouzového stavu. Povinnost zavést elektronickou evidenci tržeb v
tomto termínu se týká zejména řemeslníků, kadeřnic, kosmetiček, masérů, svobodných
povolání (lékaři, právníci, účetní, veterináři), konzultantů, dopravců, stánkových prodejců,
zemědělců, cestovních kanceláří, autoservisů a dalších povolání, kterých se netýkaly
předchozí vlny EET.
Pozastavení povinnosti EET po dobu trvání nouzového stavu a následujících třech měsíců
(tedy pro všechny podnikatele, jichž se povinnost elektronické evidence tržeb již týká).
Očekáváme, že legislativní proces bude ukončen v řádu dnů.

Ošetřovné i pro OSVČ
Usnesením vlády č. 262/2020 bylo schváleno vyplácení dávek ošetřovného i pro osoby
samostatně výdělečně činné. Vládní návrh prozatím počítá s výší denní dávky 424Kč.
Přesná kritéria, zejména věk dětí, budou ještě projednávána, žádosti bude řešit kterýkoli
živnostenský úřad. Očekáváme, že legislativní proces bude ukončen v řádu dnů.

Kurzarbeit a příspěvky státu na náhrady mezd
Vláda vyhlásila Cílený program podpory zaměstnanosti, jehož cílem je částečná náhrada
mzdových nákladů za zaměstnance, kteří buď byli (jsou v karanténě) nebo na překážkách
v práci z důvodu mimořádných opatření přijatých vládou. Prostřednictvím Programu bude
postiženým zaměstnavatelům vyplácen finanční příspěvek. O příspěvek se bude žádat na
Úřadu práce od 1. 4. 2020, bude hrazeno již za měsíc březen. Příspěvek bude v různé výši
podle toho, zda půjde o karanténu, uzavření provozu nebo ztrátu zakázek. Podrobnosti
teprve budou zveřejněny.
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