
Podpora Ukrajiny a daně 

Podpora Ukrajiny má i daňové souvislosti a např. finanční dar na pomoc při obraně Ukrajiny (odkaz je 

střídavě blokován) by podle současného znění zákona o daních z příjmů nebyl odčitatelnou položkou 

od základu daně. Urychleně by však měla být přijata novela a uvedený dar se tak stane položkou 

odčitatelnou od základu daně z příjmů fyzických či právnických osob. 

  

JAK MŮŽEME UKRAJINĚ POMOCI – SOUHRNNÝ PŘEHLED    

                  

Novela (bude-li schválena v podobě připravené MF) umožní za rok 2022 nejen odečet darů za účelem 

podpory obranného úsilí státu Ukrajina, ale např. i prodlouží období pro uplatnění 30% limitu pro dary 

platného zatím pro roky 2020 a 2021 i pro rok 2022. O dalším vývoji této novely Vás budeme 

informovat. 

Na konečnou podobu dopadu darů do základu daní z příjmů je tedy nutné vyčkat, z pohledu dopadu 

na uplatnění DPH v případě materiálních darů platí vyjádření finanční správy. Dopad materiálních darů 

na celní předpisy komentovala celní správa a také ji komentovala slovenská celní správa.  

Stručně k aktuálním novinkám: 

• v nejbližší době bude vyhlášeno zvýšení ceny elektřiny pro účely výpočtu náhrady za 

spotřebované pohonné hmoty, pokud zaměstnanec neprokáže cenu nákupu (v současné době 

4,10 Kč/kwh) 

• k 28.2.2022 byla ukončena původní daňová informační schránka (DIS); po přechodnou dobu 

finanční správa spustila jako náhradu zrušené původní DIS službu „Nahlížení“, kterou lze využívat 

obdobně jako zrušenou DIS. Služba je přístupná na portálu MOJE DANĚ, kde je nabídka „DIS+“ nebo 

„Nahlížení“ a po volbě „Nahlížení“ se lze přihlásit stejně jako se přihlašovalo do zrušené DIS. I když 

by služba Nahlížení měla fungovat celý letošní rok, lze doporučit využití současné DIS a jejich funkcí 

– např. v kalendáři DIS+ příslušného subjektu lze stáhnout údaje k platbě nadcházející čtvrtletní 

zálohy na daň z příjmů splatné 15.3.2022. Jak lze získat přístup k DIS klienta vysvětluje VIDEO, 

které si můžete zdarma přehrát ZDE. 

• MPO spustilo dotační program COVID – adventní trhy; další programy pro poskytovatele 

stravovacích služeb, rekreačních ubytovacích služeb a prádelen, cestovních agentur a cestovních 

kanceláří COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora a COVID 2022 – Sektorová podpora a 

pro zájezdové přepravce COVID – BUS stále čekají na vyhlášení – viz informace MPO. 

• k 28.2.2022 skončil program Antivirus, mimořádné ošetřovné a také izolačka; kompenzační bonus 

2022 náleží naposledy za období leden 2022. 

 

 

DOBROVOLNÁ ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ INFORMACE    
 

V PODCASTU O DANÍCH ZE DNE 7.3.2022 O ÚČETNÍ ZÁVĚRCE JAKO SOUČÁSTI PŘIZNÁNÍ DPPO 

2021    

 

 

 

https://supportukraine.cz/
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/mf-navrhlo-moznost-danove-uplatnit-pomoc-46783
https://www.stojimezaukrajinou.cz/
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/novinky-2022/danove-ulevy-v-oblasti-dane-z-pridane
https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/Humanit%c3%a1rn%c3%ad-pomoc-Ukrajin%c4%9b.aspx
https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_pomoc-pre-ukrajinu-ts/bc
https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home/prihlaseni-do-dis
https://1drv.ms/v/s!Anqfq6ZG-lC0u0mDuo6Rtl9y29na?e=SwdCGL
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/vyzva-pro-podnikatele-covid-_-adventni-trhy--266036/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-covidove-programy-pro-podnikatele--do-tydne-mpo-vypise-podporu-pro-adventni-trhy--265999/
https://www.behounek.eu/uhrada-za-poskytovane-informace/
https://www.behounek.eu/podcast/
https://www.behounek.eu/podcast/


NEBOJTE SE VYZKOUŠET DAŇOVÝ PORTÁL A DALŠÍ ON LINE PORTÁLY: 

• vůbec nevadí, že jste počítačoví laici. Vysvětluje VIDEO záznam přednášky „Daňové přiznání 

elektronicky“ – informace o záznamu ZDE; součástí i VIDEO vysvětlující přístup a obsluhu služby 

portálu ČSSZ umožňující jednoduché vyplnění a případně i odeslání přehledu OSVČ o příjmech a 

výdajích na důchodové pojištění (např. se automaticky předvyplní variabilní symbol dané OSVČ či 

úhrn zaplacených záloh za loňský rok) - na základě jednoduchého zmocnění může tuto službu u 

konkrétní OSVČ využít nejen tato OSVČ, ale i její účetní či daňový poradce 

• zdarma můžete sledovat VIDEO záznam k elektronickému formuláři DPFO 2021 – záznam si 

můžete pustit ZDE 

• zdarma můžete sledovat VIDEO záznam ke zveřejnění účetní závěrky 2021 prostřednictvím 

daňového přiznání DPPO – záznam si můžete pustit ZDE 

• zdarma máte k dispozici VIDEO k elektronickému podání daňového přiznání a přehledu OSVČ – 

video si můžete pustit ZDE 

• zdarma máte k dispozici výše zmíněné VIDEO k získání přístupu do daňové informační schránky 

klienta – video si můžete přehrát ZDE. 

• vydejte se vzdělávat na čerstvý vzduch – využijte slevy 10 % a navštivte Jarní legislativní maraton 

s ubytováním a wellness programem; pro získání slevy do objednávkového formuláře vložte do 

pole „Další sdělení“ kód BEH10 

 

VIDEO ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ ELEKTRONICKY     

 

VIDEO ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY ZDANĚNÍ MEZD 2022    
 

VIDEO ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY DLOUHODOBÝ MAJETEK – ODPISOVÁNÍ 2021 / 2022    
 

VIDEO ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY ZMĚNY V DANÍCH 2021 / 2022    
 

KOMPLETNÍ NABÍDKA VIDEO ZÁZNAMŮ  

 

Pěkné dny přejí        Ingrid a Pavel Běhounkovi 

         8.3.2022 

Sledujte náš WEB       FACEBOOK O DANÍCH 

https://www.behounek.eu/webinar-dane-elektronicky/
https://admin.webmeeting.cz/record/enter?token=uaa2qcctxqs0er5zy6q98091
https://admin.webmeeting.cz/record/enter?token=6ipdn78p949zzfe77ua6juqt
https://1drv.ms/v/s!Anqfq6ZG-lC0uyrOC_pVSdFD-tSc?e=M4iN2R
https://1drv.ms/v/s!Anqfq6ZG-lC0u0mDuo6Rtl9y29na?e=SwdCGL
https://jezeksw.cz/skoleni/jarni-legislativni-maraton/?idTerms=2373
https://jezeksw.cz/skoleni/jarni-legislativni-maraton/?idTerms=2373
https://www.behounek.eu/webinar-dane-elektronicky/
https://www.behounek.eu/webinar-zdaneni-mezd-2022/
https://www.behounek.eu/webinar-odpisy/
https://www.behounek.eu/webinar-zmeny-v-danich-2021-2022/
https://www.behounek.eu/katalog
http://www.behounek.eu/
https://www.facebook.com/webodanich

