
Mimořádné 
daňové aktuality
Daňové předpisy v mimořádných 
situacích

Zákon o daních z příjmů neobsahuje speciální úpravu pro stav nouze (§ 39p řeší stav ohrožení státu 
a válečný stav).
Zákon o dani z přidané hodnoty (§ 110) umožňuje vládě nařízením na časově omezenou nezbytně 
nutnou dobu provést úpravu sazeb daně (nejvýše o 5 procentních bodů), přeřadit plnění mezi 
sazbami daně a osvobodit dodávky vybraným subjektům od daně při zachování nároku na odpočet 
v plné výši.
Daňový řád (§ 260) umožňuje ministru financí z moci úřední prominout daň nebo příslušenství daně 
při mimořádných, zejména živelných událostech. Prominutí se v tomto případě vztahuje na všechny 
subjekty, jichž se důvod prominutí týká. Na rozdíl od výše uvedené speciální úpravy v ZDPH není 
postup podle tohoto ustanovení limitován existencí nouzového stavu. Jedná se tedy o potenciálně 
velmi široké oprávnění snížit daňovou povinnost určité skupiny daňových subjektů postižených 
mimořádnou situací.
Daňový řád neumožňuje obdobným způsobem (rozhodnutím, které by se vztahovalo na všechny 
dotčené subjekty) prodloužit lhůty vyplývající přímo ze zákona (např. lhůty pro podání daňového 
přiznání). 

Z tohoto důvodu rozhodne1 ministryně financí o prominutí sankcí za opožděná podání 
a související pozdní úhrady daní a prominutí některých správních poplatků. Jedná se zejména 
o následující opatření:

•  ►Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob a právnických 
osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020, bez nutnosti prokazovat důvody související 
s koronavirem. Technicky dojde k porušení lhůty, ovšem fakticky bez následků v podobě sankce. 

•  ►Zatím není jasné, zda budou obdobná opatření přijata také pro zdravotní pojištění a pojistné na 
sociální zabezpečení. Analogické prominutí sankcí by bylo logické – situaci, jak zareagují příslušná 
ministerstva, nadále sledujeme.

•  ►Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně (a pokuty za nepodání kontrolního hlášení) ve všech 
případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení a prokáže důvody 
jakkoliv související s koronavirem (např. onemocnění či karanténa) - toto opatření by mělo dopadnout 
na všechny daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na všechny daňové subjekty.

Je však nutné si uvědomit, že podání přiznání v řádné lhůtě může být v některých situacích pro 
poplatníka výhodnější (např. existence vratitelného přeplatku nebo změna výše zálohy na daň).

1 https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-liberacni-danovy-balicek-37844
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•  ►Plošné prominutí druhé pokuty za nepodání kontrolního hlášení bez nutnosti prokázat důvody 
související s koronavirem. 

•  ►Ze strany Generálního finančního ředitelství bude provedena úprava pokynu tak, aby bylo možné 
individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to bez časového omezení, pokud 
bude prokázána spojitost s koronavirem.

•  ►Plošné prominutí správního poplatku v původní výši 400 Kč za podání individuální žádosti o posečkání 
nebo splátkování daně z důvodů souvisejících s koronavirem, a to do 31. července.

•  ►Maximální toleranci v rámci kontrol při spuštění 3. a 4. vlny EET.
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V rámci daňového řádu mohou daňové subjekty požádat o:

•  ►►snížení záloh na daňové povinnosti; správce daně v odůvodněných případech rozhodne o snížení 
povinnosti platit zálohy nebo povolí výjimku z povinnosti zálohovat, a to na celé zdaňovací období;

•  ►►prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání (standardně o tři měsíce – do jisté míry je ale plošně 
řešeno liberačním balíčkem);  

•  ►►posečkání splatnosti daně obvykle spojené se splátkovým kalendářem (úrok po dobu posečkání klesá 
na polovinu, tedy 7 % + repo sazba ČNB);   

•  ►►promíjení příslušenství daně (důvody promíjení jsou stanoveny primárně v pokynech Generálního 
finančního ředitelství – fakticky je ale možné, že daňová správa s ohledem na mimořádnost situace 
bude postupovat nad rámec pokynů).

Rádi Vám pomůžeme s přípravou jakékoliv výše uvedené žádosti.

V případě dotazů se prosím obraťte na autory článku nebo daňový tým EY, se kterým pravidelně 
spolupracujete.

Situaci pro vás budeme nadále monitorovat.

Opatření dostupná na základě současné legislativy
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