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DAŇOVÉ ÚLEVY II  

Vážení klienti a obchodní přátelé, 

dovolujeme si Vás informovat o aktuálních legislativních opatřeních v oblasti daní v souvislosti se 

současnou epidemiologickou situací.  

1. SCHVÁLENÁ OPATŘENÍ 

- Daň z příjmů: Plošné prominutí zálohy splatné 15.6.2020, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám.  

- Daň z nabytí nemovitého majetku: Prominutí sankcí za pozdní podání daňového přiznání a za pozdní 

platbu daně splatné v období 31.3 – 31.7.2020 za podmínky, že daňová povinnost bude splněna do 

31.8.2020.  

- Správní poplatky: Prominutí správních poplatků za přijetí žádosti o vracení daní při dovozu, 

prominutí celního nedoplatku, nebo povolení úlevy na dani a cle při dovozu.  

- Ošetřovné pro OSVČ: Stát bude poskytovat finanční příspěvek osobám samostatně výdělečně 

činným, jež zůstaly doma kvůli zajištění péče o děti ve věku 6 až 13 let za předpokladu, že ošetřovné 

již nečerpá druhý člen rodiny. Částka příspěvku by měla činit 424 Kč/den.   

Výše uvedená opatření řeší zejména odklad platby daně, nikoliv zrušení daňové povinnosti. Znovu 

připomínáme možnost podání žádosti o prominutí již zaplacených záloh na daň z příjmů, případně 

odklad splatnosti ostatních daní.   

2. PŘIPRAVOVANÁ OPATŘENÍ 

- Daň z příjmů: Zpětné uplatnění ztráty roku 2020 oproti daňové povinnosti za léta 2018 a 2019 (stav: 

záměr schválen vládou ČR, MF připravuje návrh novely zákona o daních z příjmů). 

- Elektronická evidence tržeb: Zrušení povinnosti elektronicky evidovat tržby po dobu nouzového 

stavu a dalších 3 měsíců po jeho skončení (stav: schváleno Senátem, čeká na podpis prezidenta ČR). 

- Pojistné OSVČ: Částečné prominutí záloh na důchodové a zdravotní pojištění za období březen až 

srpen 2020, snížení pojistného na důchodové pojištění za rok 2020, prodloužení lhůty pro podání 

přehledu o příjmech zdravotní pojišťovně do 3.8.2020 (stav: schváleno Senátem, čeká na podpis 

prezidenta ČR). 

V případě potřeby podrobnějších informací nás prosím kontaktujte. 

Váš LTA team  


