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5 – LIBERAČNÍ BALÍČKY 

Aktualizace: 28. října 2020 14:00 hod. SANTORINI 
 

I. Současný stav k 28. 10. 2020  - minulost 
 

Liberační balíčky z jara 2020 

Finanční zpravodaj 4/2020 – 16. 3. 2020 

• Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu 
mimořádné události....................................................................................................2  

• Pokyn č. GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a 
pokuty za nepodání kontrolního hlášení  

Finanční zpravodaj 5/2020 – 24. 3. 2020 

• Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku 
z důvodu mimořádné události 

• Rozhodnutí o prominutí úroku z prodlení, který vznikl z důvodu opravy zálohy 
na daň/daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti provedené plátcem 
daně podle § 38i zákona o daních z příjmů v případě zpětného prokázání 
povinného zahraničního pojištění poplatníka, z důvodu nesrovnalosti 
vyplývající z uplatňování daňových zákonů 

Finanční zpravodaj 6/2020  - 31. 3. 2020 

• odsunutí platby záloh daně silniční (15.4., 15.7.2020) 

• odpuštění DPH u bezúplatného dodání prostředků, které pomáhají zamezit 
šíření viru 

Finanční zpravodaj 7/2020  - 15. 4. 2020 

• Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku z důvodu 
mimořádné události  

 

Finanční zpravodaj 9/2020 – 10. 6. 2020 

• plošné odsunutí termínu podání DP 2019 a platby na 18.8.2020 s výjimkou 
vybraných subjektů dle §11 456/2011. 
 

II. Současný stav k 28. 10. 2020 - nové 
 

 

Finanční zpravodaj č. 22/2020 – 14. 10. 2020 

• Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu 
mimořádné události 

 

Finanční zpravodaj č.25/2020 – 26. 10. 2020 

• Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu 
mimořádné události – na něž nedopadá FZ 22/2020 

 
  

https://www.ucetni-portal.cz/financni-zpravodaj-cislo-4-2020-1903-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/financni-zpravodaj-cislo-5-2020-1930-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/financni-zpravodaj-c-6-2020-1961-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/financni-zpravodaj-c-7-2020-2018-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/financni-zpravodaj-c-9-2020-2127-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/financni-zpravodaj-c-22-2020-2180-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/financni-zpravodaj-c-25-2020-2186-x.html
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Informace FS k rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně, 

příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události ze dne 

26. 10. 2020 

 
V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou České republiky v návaznosti na šíření viru SARS-
CoV-2 v období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020 promíjí ministryně financí Rozhodnutími o prominutí 
daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události (dále jen „Rozhodnutí“) ve všech 
případech, kdy daňový subjekt oznámí správci daně, že převažující (nadpoloviční) část jeho 
příjmů (přičemž u fyzických osob se uvažují pouze příjmy dle § 6 – ze zaměstnání, 7 – z podnikání, 8 – z 
kapitálového majetku a 9 – z pronájmu zákona o daních z příjmů) v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 
pocházela z jedné nebo více činností, které byly zakázány nebo omezeny Usnesením vlády České republiky 
o přijetí krizového opatření. 

 

Daň z přidané hodnoty 
Rozhodnutím se promíjí plátcům DPH uvedeným v rozhodnutí úrok z prodlení vzniklý na dani z přidané hodnoty a 
dále je všem plátcům DPH prominuta v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 daň z přidané hodnoty za bezúplatné 
dodání vyjmenovaného zboží a za bezúplatné dodání zboží nebo poskytnutí služby vybraným subjektům- viz dále. 

Plátcům DPH uvedeným v Rozhodnutí (jejichž činnost byla omezena nebo zakázána usnesením vlády ČR 
č. 1021) je prominut úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu vzniklý na dani z přidané hodnoty u měsíčních 
plátců za zdaňovací období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020 a za III. čtvrtletí 2020 u čtvrtletních plátců, dojde-
li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 31. 12. 2020. Dotčeným subjektům je tedy prominut 
úrok z prodlení související s pozdní úhradou daně z přidané hodnoty. Nadále však platí, že daňová přiznání i 
kontrolní hlášení je nutno podat v zákonné lhůtě. 

Plátcům DPH je dále hromadně prominuta daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání vyjmenovaného zboží 
a bezúplatné dodání zboží nebo bezúplatné poskytnutí služby pro vybrané subjekty v období od 1. 10. 2020 do 31. 
12. 2020. V případě, že plátce dodá bezúplatně zboží a bude se na něj vztahovat prominutí podle Rozhodnutí, 
bude mu u přijatého zdanitelného plnění nárok na odpočet zachován. Jedná se o obdobné podmínky prominutí 
zveřejněné též v Informacích GFŘ z jara letošního roku: 

• Informace GFŘ k promíjení daně z přidané hodnoty za bezúplatné dodání zboží a bezúplatné poskytnutí 
služby (PDF), 

• Aktualizovaná informace GFŘ k promíjení daně z přidané hodnoty za bezúplatné dodání vybraného 
zboží (PDF). 

 

Plátcům DPH uvedeným v Rozhodnutí (jejichž činnost byla omezena nebo zakázána usnesením vlády ČR 
č. 1079) úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu vzniklý na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období 
září 2020, říjen 2020 a listopad 2020, popř. na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období III. čtvrtletí 2020, 
dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 31. 12. 2020. 

Daň z příjmů fyzických a právnických osob 
Rozhodnutím dochází k prominutí zálohy na dani z příjmů fyzických a právnických osob podle § 38a odst. 3 nebo 
4 zákona o daních z příjmů, splatných v období od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020 respektive 15. 10. 2020, 16. 11. 
2020 nebo 15. 12. 2020. 

Prominutím zálohy na daň z příjmů nedochází k prominutí daně samotné. V rozsahu, v němž na poplatníky toto 
rozhodnutí nedopadá, nebo této možnosti nevyužijí, mohou ke zmírnění dopadů přijímaných opatření využít 
ostatních institutů dle daňového řádu jako např. posečkání, individuální prominutí příslušenství daně, žádost o 
stanovení záloh jinak a další. 

  

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/info-pro-verejnost/Informace-FS-k-prominuti-dane-10969
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/info-pro-verejnost/Informace-FS-k-prominuti-dane-10969
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/info-pro-verejnost/Informace-FS-k-prominuti-dane-10969
https://ouc.financnisprava.cz/oznameni
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-pro-media/Informace_GFR_k_promijeni_DPH_IV_20200415.pdf
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-pro-media/Informace_GFR_k_promijeni_DPH_IV_20200415.pdf
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-pro-media/aktualizovana-informace-GFR-k-promijeni-DPH-2020-06-16.pdf
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-pro-media/aktualizovana-informace-GFR-k-promijeni-DPH-2020-06-16.pdf
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Daň silniční 
Daňovým subjektům patřícím mezi vybrané subjekty definované v Rozhodnutí jsou prominuty všechny 
zálohy na rok 2020, přičemž daň za zdaňovací období 2020 mohou uhradit do konce ledna 2021 v rámci 
řádně podaného daňového přiznání. V rozsahu, v němž na poplatníky toto rozhodnutí nedopadá, nebo této 
možnosti nevyužijí, mohou ke zmírnění dopadů přijímaných opatření využít ostatních institutů dle daňového řádu 
jako např. posečkání, individuální prominutí příslušenství daně, žádost o stanovení záloh jinak a další. 

Zároveň připomínáme, že pro zdaňovací období roku 2020 platí sazby, které byly změněny zákonem č. 299/2020 
Sb., který novelizoval zákon č. 16/1993 Sb. o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o snížení sazeb 
u vozidel s největší povolenou hmotností nad 3, 5 tuny (týká se všech vozidel s výjimkou osobních 
automobilů). Zálohy na rok 2020 se v případech, ve kterých nebyly prominuty, stanovují z těchto případně 
snížených sazeb. 

Obecná informace k podání „oznámení“ dle Rozhodnutí 
Aby mohl být dotčeným daňovým subjektům prominut úrok z prodlení vzniklý na dani z přidané hodnoty nebo zálohy 
na daň z příjmů a daň silniční, musí oznámit splnění podmínky nadpoloviční části příjmů pocházející z činností, 
které byly zakázány či omezeny, příslušnému správci daně. Vzor oznámení je k dispozici na webových 
stránkách Finanční správy a lze jej podat i e-mailem stejně jako v případě kompenzačního bonusu, tj. 
vytištěné oznámení je potřeba podepsat, naskenovat a poslat na emailovou adresu Vašeho územního 
pracoviště, kde máte uložený daňový spis. V pokynech ke vzoru oznámení je podrobnější popis činností, 
kterých se rozhodnutí týká. V současné době můžete podat oznámení i prostřednictvím webové aplikace. S 
ohledem na nutné kroky, které správce daně musí učinit pro správnou evidenci daňových povinností resp. nutnost 
zohlednit předmětné Rozhodnutí v předpisech daňových povinností, doporučujeme, aby dotčené daňové subjekty 
předmětné oznámení podávaly nejpozději v den povinnosti podání daňového přiznání ve vazbě na DPH nebo v 
den splatnosti prominutých záloh na dani silniční či dani z příjmů resp. s ohledem na splatnost některých záloh již 
dne 15. 10. 2020 nejlépe do 31. 10. 2020. 

Přílohy 
• 26. 10.2020 

vzor Oznámení 
ve smyslu Rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu 
mimořádné události 

o Stáhnout DOC 

• 26. 10.2020 

Pokyny k vyplnění Oznámení 
ve smyslu Rozhodnutí ministryně financí č. j. MF-27709/2020/3901-2 zveřejněného ve Finančním 
zpravodaji č. 22/2020 a č.j. MF-28921/2020/3901-2 zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 25/2020 

  

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/vzor-Oznameni-prominuti-uroku-zalohy-na-dan-20201026.docx
https://ouc.financnisprava.cz/oznameni
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/vzor-Oznameni-prominuti-uroku-zalohy-na-dan-20201026.docx
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III. Z MATERIÁLU - OPATŘENÍ PRO OSVČ  MPO ČR 

(aktualizováno 27. 10. 2020) – 

 

Finanční správa a 
Ministerstvo financí: 

NOVÉ 

https://www.financnisprav
a.cz/ v části Nouzový 
stav (COVID – 19) 

https://www.mfcr.cz/cs/ak
tualne/tiskove-
zpravy/2020/ulevy-v-
danove-oblasti-se-rozsiri-
37943 

 

 

FINANČNÍ ZPRAVODAJ 
Č. 22/2020 

FINANČNÍ ZPRAVODAJ 
Č. 25/2020 

 

- Odložení daňových povinností těm podnikatelům, jejich činnost byla 
bezprostředně omezena - odložení všech plateb - DPH, zálohy na dani 
z příjmu a zálohy na dani silniční 

DPH 

- plátcům DPH se promíjí úrok z prodlení vzniklý na dani z přidané hodnoty a 

dále je všem plátcům DPH prominuta v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 

2020 daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání vyjmenovaného zboží a 

za bezúplatné dodání zboží nebo poskytnutí služby vybraným subjektům 

- Plátcům DPH, jejichž činnost byla omezena nebo zakázána usnesením 

vlády ČR č. 1021 je prominut úrok z prodlení vzniklý na dani z přidané 

hodnoty u měsíčních plátců za zdaňovací období září 2020, říjen 2020 a 

listopad 2020 a za III. čtvrtletí 2020 u čtvrtletních plátců, dojde-li k úhradě 

daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 31. 12. 2020. Dotčeným 

subjektům je tedy prominut úrok z prodlení související s pozdní úhradou 

daně z přidané hodnoty. Nadále však platí, že daňová přiznání i kontrolní 

hlášení je nutno podat v zákonné lhůtě. 

Daň z příjmu fyzických a právnických osob 

- dochází k prominutí zálohy na dani z příjmů fyzických a právnických osob 

splatných v období od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020 respektive 15. 10. 

2020, 16. 11. 2020 nebo 15. 12. 2020. 

- Prominutím zálohy na daň z příjmů nedochází k prominutí daně samotné. V 

rozsahu, v němž na poplatníky toto rozhodnutí nedopadá, nebo této 

možnosti nevyužijí, mohou ke zmírnění dopadů přijímaných opatření využít 

ostatních institutů dle daňového řádu jako např. posečkání, individuální 

prominutí příslušenství daně, žádost o stanovení záloh jinak a další. 

Daň silniční 

- Daňovým subjektům patřícím mezi vybrané subjekty jsou prominuty 

všechny zálohy na rok 2020, přičemž daň za zdaňovací období 2020 

mohou uhradit do konce ledna 2021 v rámci řádně podaného daňového 

přiznání.  

- Aby mohl být dotčeným daňovým subjektům prominut úrok z prodlení 

vzniklý na dani z přidané hodnoty nebo zálohy na daň z příjmů a daň 

silniční, musí oznámit splnění podmínky nadpoloviční části příjmů 

pocházející z činností, které byly zakázány či omezeny, příslušnému 

správci daně. Vzor oznámení je k dispozici na webových stránkách 

Finanční správy a lze jej podat i e-mailem stejně jako v případě 

kompenzačního bonusu, tj. vytištěné oznámení je potřeba podepsat, 

naskenovat a poslat na emailovou adresu Vašeho územního pracoviště, 

kde máte uložený daňový spis. V pokynech ke vzoru oznámení je 

podrobnější popis činností, kterých se rozhodnutí týká. 

https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2020/9/Opatreni_OSVC_20200729.docx
https://www.financnisprava.cz/
https://www.financnisprava.cz/
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943
https://www.ucetni-portal.cz/financni-zpravodaj-c-22-2020-2180-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/financni-zpravodaj-c-22-2020-2180-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/financni-zpravodaj-c-25-2020-2186-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/financni-zpravodaj-c-25-2020-2186-x.html
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/vzor-Oznameni-prominuti-uroku-zalohy-na-dan-20201026.docx
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Liberační daňový 
balíček I 

(některá opatření 
upravuje také Liberační 
balíček III, viz níže) 

HISTORIE 

 

 

 

 

- Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu 
fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 
1.  července 2020.  

- Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i 
podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z 
příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, 
a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Hlavním 
cílem je zamezit na finančních úřadech, resp. na poštách koncentraci 
fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání 
elektronicky.  

- Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy je 
daňovému subjektu individuálně prominut úrok z prodlení nebo o 
posečkání, splátkování daně anebo pokuta za nepodání kontrolního 
hlášení v souvislosti s koronavirem. Typicky se může jednat o onemocnění 
či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence 
znemožnila plnění daňové povinnosti. Toto opatření dopadne na všechny 
daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na všechny 
daňové subjekty (fyzické osoby i podnikatele). 

- Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve 
výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.  

- Ze strany Generálního finančního ředitelství bude vydán pokyn tak, aby 
bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního 
hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července, pokud bude 
prokázána spojitost s koronavirem. 

- Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání 

nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z 

posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního 

hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července. 

Liberační daňový 
balíček II 

(některá opatření 
upravuje také Liberační 
balíček III, viz níže) 

HISTORIE 

 

 

 

- Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických 
osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha 
v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit. 

- Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z 
nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí 
nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na 
všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 
31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez 
hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. Současně platí, že v 
těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z 
posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky bude tedy všem 
daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k 
dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až 
o pět měsíců později.  

- Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u 
daně z příjmů FO i PO za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v 
daňovém přiznání za rok 2019 a 2018. 

- Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty 
spadající do všech fází EET, a to do 1. ledna 2021. 

- Plošné posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na 
silniční daň, a to nejpozději do 15. října 2020. U všech takto zpožděných 
úhrad bude automaticky prominuto příslušenství daně, tedy všechny úroky 
z prodlení a z posečkání. 

- Odklad plateb za mýto - faktury za platbu mýta pro kamiony je možné 
uhradit ve lhůtě 3 měsíců, a to u vozidel v režimu následného placení (na 
fakturu) a pro období 1. 4. – 31. 7. 2020. 

- Plošné prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání 
základních ochranných prostředků ke zmírnění dopadů šíření nákazy 
koronavirem. Toto prominutí se vztahuje na roušky, respirátory a další 
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VII – Související 

 

DOTAZY NEJSOU NA MF ČR AKTIUALIZOVÁ Y 

➡️ Daň z příjmů právnických osob - otázky a odpovědi - MF ČR nově 22  

aktualizováno - 18.  6. 2020 

➡️ Daň z příjmů fyzických osob - otázky a odpovědi – MF ČR nově 23 

aktualizováno 18.  6.  2020 

Daň z přidané hodnoty - otázky a odpovědi – nově 

 Aktualizováno 28. 4. 2020 

ochranné pomůcky. Dále se vztahuje na dezinfekční prostředky a také na 
suroviny pro jejich výrobu. Prominutí daně platí na období od 12. března 
2020 po celou dobu trvání nouzového stavu. 

- Prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání zboží či 
služeb základním složkám integrovaného záchranného systému, 
Armádě České republiky, poskytovatelům zdravotních služeb a 
zařízením sociálních služeb. Prominutí daně platí na období od 12. 
března 2020 po celou dobu trvání nouzového stavu. 

- Plošné prominutí správního poplatku za potvrzení o bezdlužnosti 

nebo o stavu osobního daňového účtu vydané správním orgánem z 

rezortu financí (tj. zejména orgány Finanční správy ČR a Celní správy 

ČR). Prominutí se vztahuje na potvrzení vydaná na základě žádostí, které 

budou podány do 31. července 2020 

Liberační daňový 
balíček III  

(také upravuje několik 
daňových úlev přijatých 
v rámci Liberačního 
balíčku I a II) 

 

HISTORIE TÉMĚŘ 
VŠUDE 

 

Ministerstvo financí a 
Finanční správa:  

 

https://www.financnisprav
a.cz/cs/financni-
sprava/media-a-
verejnost/tiskove-
zpravy/tz-2020/terminy-
pro-podani-a-zaplaceni-
nekterych-dani-bez-
sankci-10740 

 

- Faktické odložení přiznání a platby daně z nabytí nemovitých věcí do 
konce letošního roku (prominutí sankcí spojených s pozdějším 
podáním a placením). 

- Prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, 
zejména roušek, respirátorů, dezinfekčních prostředků apod., u nichž 
vznikla povinnost přiznat daň v období od 18. 5. 2020 do 31. 7. 2020. 

- Faktické posunutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do 
18. 8. 2020. Toto datum bylo zvoleno s ohledem na prodloužení lhůty pro 
projednání řádné účetní závěrky korporací (prominutí sankcí spojených s 
pozdějším podáním a placením). 

- Automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky 
vzniklých od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 v případech, kdy bylo správcem 
daně individuálně povoleno posečkání či úhrada ve splátkách z důvodů 
souvisejících s koronavirem. 

- Prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad 
učiněných do konce roku 2020 (žádost o posečkání nebo splátkování daně, 
žádost o prominutí úroku z prodlení, žádost o prominutí pokuty za 
nepodání kontrolního hlášení apod.) 

- Faktické posunutí lhůty pro oznámení osvobozeného příjmu do 18. 8. 2020 
(prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním). 

- Prominutí pokuty za opožděné podání vyúčtování zaměstnavatele (daně z 
příjmů fyzických osob ze závislé činnosti), pokud k podání vyúčtování došlo 
do 31. 5. 2020. 

- Faktické posunutí lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání k dani 

z příjmů za rok 2018 těm subjektům, u nichž došlo v průběhu roku 2019 ke 

změně způsobu uplatňování výdajů nebo k zahájení účtování, vedení 

daňové evidence apod. Termín pro podání a úhradu daně se posouvá do 

18. 8. 2020 (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením). 

https://www.ucetni-portal.cz/dan-z-prijmu-pravnickych-osob-otazky-a-odpovedi-1948-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/dan-z-prijmu-pravnickych-osob-otazky-a-odpovedi-1948-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/dan-z-prijmu-pravnickych-osob-otazky-a-odpovedi-1948-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob-otazky-a-odpovedi-1909-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob-otazky-a-odpovedi-1909-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob-otazky-a-odpovedi-1909-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/dan-z-pridane-hodnoty-otazky-a-odpovedi-1949-x.html
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/terminy-pro-podani-a-zaplaceni-nekterych-dani-bez-sankci-10740
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/terminy-pro-podani-a-zaplaceni-nekterych-dani-bez-sankci-10740
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/terminy-pro-podani-a-zaplaceni-nekterych-dani-bez-sankci-10740
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/terminy-pro-podani-a-zaplaceni-nekterych-dani-bez-sankci-10740
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/terminy-pro-podani-a-zaplaceni-nekterych-dani-bez-sankci-10740
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/terminy-pro-podani-a-zaplaceni-nekterych-dani-bez-sankci-10740
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/terminy-pro-podani-a-zaplaceni-nekterych-dani-bez-sankci-10740
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/terminy-pro-podani-a-zaplaceni-nekterych-dani-bez-sankci-10740
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Aktualizace: 28. října 2020 14:00 hod. SANTORINI 
Podmínky pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s 

pandemií způsobené SARS-CoV-2 

 
POKYN č. GFŘ–D–44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za 
nepodání kontrolního hlášení 
POKYN č. GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení 
 

 

 

P. 

Pěva Čouková 

 

https://www.ucetni-portal.cz/podminky-pro-osvobozeni-od-cla-a-dph-pri-dovozu-zbozi-ze-treti-zeme-v-souvislosti-s-pandemii-zpusobene-sars-cov-2-1998-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/podminky-pro-osvobozeni-od-cla-a-dph-pri-dovozu-zbozi-ze-treti-zeme-v-souvislosti-s-pandemii-zpusobene-sars-cov-2-1998-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/pokyn-c-gfr-d-44-k-promijeni-uroku-z-prodleni-uroku-z-poseckane-castky-a-pokuty-za-nepodani-kontrolniho-hlaseni-1905-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/pokyn-c-gfr-d-44-k-promijeni-uroku-z-prodleni-uroku-z-poseckane-castky-a-pokuty-za-nepodani-kontrolniho-hlaseni-1905-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktualizovane-zneni-pokynu-c-gfr-d-29-k-prominuti-pokut-za-nepodani-kontrolniho-hlaseni-1132-x.html
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