Velikonoční daňové novinky
Podnikatelská omezení pokračují do 11.4.2021 v nezměněné podobě – použití krizového opatření
133/2021 Sb. totiž vláda prodloužila do 11.4.2021. Např. pro činnost účetních a daňových poradců tak
zůstávají omezení zavedená od začátku března a nadále lze vycházet z výkladu MF aktualizovaného
22.3.2021. Prodejny tabákových výrobků jsou nadále uvedeny ve výjimkách pro maloobchodní prodej
atd. MPO reagovalo na zákaz maloobchodního prodeje nepovoleného zboží tak, že pomlázky a jiné
velikonoční zboží prohlásilo za rostliny resp. běžný sortiment květinářství – tudíž je možný jejich prodej
v kamenných prodejnách. Protože však nadále platí bez výjimek zákaz trhového prodeje, tak není
možné pomlázku prodávat z mobilního stánku.
Za březen, a bude tomu tak i za duben, pokračuje program Antivirus, avšak s dílčími změnami - viz
tisková zpráva MPSV ze dne 22.2.2021. Tyto změny se promítají do dohody mezi zaměstnavatelem a
Úřadem práce o poskytování příspěvku. Zaměstnavatel, který bude žádat o Antivirus poprvé, uzavře
s Úřadem práce dohodu, do které jsou změny programu od března zapracovány; dohodu
zaměstnavatel uzavře vyplněním žádosti o příspěvek v aplikaci MPSV (modré tlačítko „vyplnit žádost o
příspěvek“).
Zaměstnavatelé, kteří již o Antivirus žádali, a mají tedy s Úřadem práce dohodu o poskytnutí příspěvku
již uzavřenu, musí k této dohodě uzavřít dodatek. Bez uzavření dodatku by jim byl příspěvek poskytnut
naposledy za únor. Uzavření dodatku je obdobné, jako bylo uzavírání dodatku kvůli Antiviru plus od
října 2020. Dodatek k dohodě se vygeneruje při vyplňování měsíčního vyplňování (zelené tlačítko
„provést měsíční vyúčtování) – obsah tohoto dodatku popisuje materiál MPSV.
Změny v programu Antivirus zatím nebyly promítnuty do manuálu pro zaměstnavatele - jako poslední
byla zatím v lednu zveřejněna verze č. 6; při jeho použití počínaje příspěvkem za březen je tedy třeba
uvedené změny zohlednit. Např. příspěvek za březen a duben 2021 náleží pouze na ty zaměstnance,
pokud u nich k datu podání měsíčního vyúčtování za březen (v případě příspěvku za duben k datu
podání měsíčního vyúčtování za duben) pracovní poměr trval alespoň 3 měsíce – pro nárok za únor
tato podmínka minimální doby trvání pracovního poměru neplatila.
Program Antivirus je zatím prodloužen do konce dubna a měl by být nahrazen kurzarbeitem, jehož další
projednávání Poslaneckou sněmovnou lze očekávat nejdříve v dubnu. Zavedení kurzarbeitu od května
tak příliš pravděpodobné v tuto chvíli není.
Zaměstnancům, kterým byla v březnu nařízena karanténa či izolace, náleží spolu s výplatou náhrady
mzdy za březen také příspěvek při karanténě či izolaci, tzv. izolačka. Příspěvek sice zaměstnanci vyplácí
zaměstnavatel, ale nejedná se o jeho nákladovou položku a sníží si o něj odvod pojistného na sociální
zabezpečení – z tohoto důvodu byl upraven Přehled o výši pojistného; v e-portálu tento tiskopis zatím
nebyl nahrán, ale je dostupný v informaci ČSSZ ze dne 26.3.2021. Do tiskopisu byla doplněna nová část
„Odečty pojistného“ s řádkem pro počet zaměstnanců s nárokem na příspěvek a s řádkem pro úhrn
odečítaných karanténních příspěvků. V informaci ze dne 18.3.2021 se ČSSZ vyjádřila k prokazování
nároku na příspěvek e-neschopenkou zaměstnance.
V nejbližších dnech by zaměstnavatelé měli od jednotlivých zdravotních pojišťoven obdržet do
datových schránek přístupové údaje do aplikace pro nárokování příspěvků na samotesty s tím, že o
příspěvek by mělo být možné žádat od začátku dubna.
Zaměstnavatele za období března čeká ještě další důležitá změna, která však bude teprve přijata –
poslanci by ji měli schvalovat 1.4.2021 večer. Touto změnou je zvýšení „krizového ošetřovného“ ze 70
na 80 % redukovaného výdělku – jako tomu bylo u krizového ošetřovného na jaře 2020 (za březen až

červen); věková hranice by však měla zůstat 10 let; ale bez ohledu na věk by měl nárok vzniknout i na
děti se závažnými poruchami chování, se souběžným postižením více vadami a s autismem. I když
bude „OČR“ podle nové úpravy náležet zpětně za péči o dítě od 1.3.2021, tak se tato změna
pochopitelně promítne až do zúčtování dubnových mezd (ve kterých dojde k „doúčtování“ za březen)
a MPSV by o ní mělo informovat na stránce věnované krizovému ošetřovnému.
Poměrně rychle by mělo dojít k prodloužení lhůty pro podání Přehledu o příjmech a výdajích na
zdravotní pojištění na 2.8.2021. Příslušnou novelu schválili poslanci 24.3. a Senát by ji měl potvrdit
31.3.2021.
Pokud jde o podávání daňových přiznání, tak na základě generálních pardonů lze např. beztrestně
nejpozději 1.4.2021 podat přiznání k dani silniční za rok 2020. V praxi se však generální pardony týkají
především daní z příjmů - viz rozcestník FS k podávání daňových přiznání. DPH za 02/2021 je nutné
vyřešit s „třítýdenním odkladem“, tedy do 15.4.2021 – viz informace Finanční správy.
Elektronická podání lze nově potvrzovat za využití e-identity, čehož by mohlo být využito k rychlé a
navíc bezkontaktní komunikaci s finančním úřadem. Pokud bude např. přiznání k DPFO či DPPO za rok
2020 podáno ještě do půlnoci 1.4.2021, tak je lhůtou pro podání daňového přiznání 1.4.2021 a tímto
dnem se např. rozeběhne lhůta pro vrácení přeplatku, i kdyby bylo přiznání podáno elektronicky. Pokud
by bylo podáno elektronicky 2.4.2021 (byť Velký pátek asi není ideální dobou pro podávání daňových
přiznání), tak by lhůta pro podání daňového přiznání za loňský rok byla 3.5.2021 a až tímto dnem by se
rozeběhla lhůta pro vrácení daně.
Možnosti e-identity jsou poměrně široké (např. občanský průkaz s aktivovaným kontaktním
elektronickým čipem vydaný po 1. 7. 2018, NIA ID aktivovaná na Czech pointu, moje ID atd). Za
poměrně komfortní lze považovat tzv. bankovní identitu, která je postupně zaváděna jednotlivými
bankami a kterou lze získat po přihlášení do elektronického bankovnictví a zatím je zprovozněna ČSOB,
Českou spořitelnou, KB, Airbankou a Monetou. I s bankovní identitou lze nejen elektronicky podat
daňové přiznání z prostředí EPO, ale lze si s její pomocí aktivovat i „modernizovanou“ daňovou
informační schránku DIS+.
Využití modernizované daňové informační schránky a novým možnostem elektronického podání
daňových přiznání byla věnována pozornost 29.3. v podcastu O daních.
S použitím od 1.4.2021 zaujala Finanční správa zjednodušující pravidlo k osvobození od DPH pro
provádění covid testů – uplatní se osvobození, aniž by bylo nutné prokazovat léčebný cíl testování.
Vláda 29.3. rozhodla o prodloužení nového kompenzačního bonusu 2021 o další bonusové období, tj.
o měsíc duben. Novému kompenzačnímu bonusu 2021 je věnován záznam webináře agentury Accont
Consulting a průvodce tímto bonusem prostřednictvím odpovědí na základní problémy. V podcastu O
daních byla 29.3. věnována pozornost vztahu tohoto bonusu a přerušení podnikání.
MPO spustilo 19.3. přijímání žádostí o „Ošetřovné pro OSVČ“ za únor, které je možné podávat do
19.4.2021. Přitom je zdůrazňováno, že tato dotace není slučitelná s novým kompenzačním bonusem
2021. Za poslední bonusové období bonusu podzim 2020, tj. za období od 24. 1. 2021 do 15. 2. 2021,
lze žádosti podávat ve standardním termínu do 16.4.2021 a v tomto období lze bonus uplatnit
souběžně s čerpáním „ošetřovného pro OSVČ“. O bonus 2021 za 02/2021 však nelze žádat, pokud je
žádáno o „ošetřovné pro OSVČ“ za 02/2021.
Dále uvedené dotační tituly jsou také neslučitelné s novým kompenzačním bonusem 2021 (pokud jsou
propláceny za období od 1.2.2021); tyto dotační tituly (náležející za období do 15.2.2021) byly

neslučitelné i s kompenazčním bonusem podzim 2020. Od 6.4. do 31.5. bude možné žádat o dotační
program COVID – veletrhy/kongresy na pokrytí ztrát vzniklých od 1. března do 31. října 2020.
Od 12.4.2021 bude možné žádat o COVID 2021 ve výši 500 Kč na zaměstnance za období od 11. ledna
do 31. března 2021 (celkem za 80 dní); protože dotace COVID - Ubytování II je stanovena až na období
do 22.1.2021, tak v tomto případě by nová dotace náležela až od 23. ledna – do konce března tedy za
68 dní.
Alternativně k programu COVID 2021 bude možné žádat o dotaci COVID - nepokryté náklady. U obou
programů (COVID 2021 i COVID nepokryté náklady) je nutnou podmínkou 50% pokles tržeb za 01 a
02/2021 proti 01 a 02/2019. U programu COVID-nepokryté náklady by dotace činila 60 % účetní ztráty
na základě mezitímní účetní závěrky k 28.2.2021. Podmínky programu COVID – nepokryté náklady mají
být zveřejněny tento čtvrtek 1.4.
Program COVID – ubytování II je rozdělen na dotaci pro individuální ubytovací zařízení (příjem žádostí
do 31.3.2021) a pro hromadná ubytovací zařízení, kde došlo jednak k prodloužení podávání žádostí až
do 29.4.2021 a k rozšíření okruhu ubytovacích zařízení o „kemp“ a „chatová osada“; po včerejším
jednání vlády 29.3. ministryně pro místní rozvoj informovala také o rozšíření na apartmánové domy.
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