Daňové úlevy pro jižní Moravu
Daně asi v současné době nejsou tím hlavním, co by zajímalo jižní Moravu, přesto zasíláme alespoň
tuto krátkou informaci o drobných úlevách poskytnutých ministryní financí tornádovým generálním
daňovým pardonem ve FZ 26/2021.
Nejdříve však o některých termínech dopadajících obecně na běžnou daňovou a účetní praxi –
podrobněji k povinnostem OSVČ v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na zdravotní
pojištění a stručně k termínu konání valné hromady schvalující účetní závěrku za loňský rok, k podání
žádosti o kompenzační bonus a ke spuštění nových pravidel DPH od 1.7.
Přehledy OSVČ pro pojistná
Nejpozději dnes 30.6. mohou OSVČ beztrestně podat přehled pro pojistné na sociální pojištění a
doplatit pojistné za rok 2020 – viz tisková zpráva ČSSZ.
V loňském roce sice platil obdobný pardon pro přehled a doplatek pojistného na sociální pojištění za
rok 2019, a to dokonce do 18.9.2020 (viz loňská tisková zpráva MPSV), ale vzhledem k prominutí
loňských záloh pro období 03 až 08/2020 nebyl tolik aktuální dopad uvedeného pardonu na změnu výši
záloh. Letos je třeba si uvědomit, že pokud někdo podal daňové přiznání za rok 2020 „papírově“ např.
v dubnu (lhůta pro podání přiznání byla 1.4., ale s využitím dále uvedeného generálního pardonu bylo
možné přiznání podat až do 3.5.), uplynula mu zákonná lhůta pro podání přehledu 3.5. a tato zákonná
lhůta pro podání přehledu (byť jej může beztrestně podat až do 30.6) má vliv na změnu výše záloh dle
§ 14 odst. 6 zákona o pojistném na sociální zabezpečení – pokud tedy např. z přehledu podaného
v 06/2021 vyjdou oproti předchozím zálohám zálohy vyšší, tak je nutné vyšší zálohu uhradit již za měsíc
červen (tato záloha je splatná v průběhu června) a pokud vyjdou nižší, tak nižší záloha platila již pro
zálohu za květen.
OSVČ s daňovým poradcem (pokud nebylo přiznání podáno do 1.4.) má termín pro podání přehledu
pro pojistné na sociální pojištění do 2.8. – skutečnost, že daňové přiznání za rok 2020 zpracovává
daňový poradce, se již nemusí správě sociálního zabezpečení samostatně oznamovat (viz § 15 odst. 1
zákona o pojistném na sociální zabezpečení ve znění od 1.1.2021); pouze se tato skutečnost uvede
v tiskopisu přehledu.
Pokud jde o přehled OSVČ pro pojistné na zdravotní pojištění za rok 2020, tak zde byl zákonem
161/2021 Sb. účinným od 10.4.2021 termín posunut pro všechny OSVČ na 2.8.2021 (§ 28d zákona o
pojistném na veřejné zdravotní pojištění) – obdobně jako byl § 28c vloženým zákonem 134/2020 Sb.
posunut termín pro podání přehledu za rok 2019 na 3.8.2020.
Zákon o pojistném na zdravotní pojištění do konce roku 2020 také nařizoval povinnost oznamovat
samostatně zdravotní pojišťovně, že daňové přiznání podává daňový poradce – obdobně jako u
pojistného na sociální pojištění byla tato povinnost od 1.1.2021 změněna na pouhé oznámení
v podávaném přehledu (§ 24 odst. 2 zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění). Zatímco
přechodná ustanovení ke změně zákona o pojistném na sociální zabezpečení (Čl. VI zákona 540/2020
Sb.) neumožňovala výklad, že k přehledu za rok 2020 by mělo být dokládáno zpracování daňového
přiznání daňovým poradcem, tak z přechodných ustanovení ke změně zákona o pojistném na zdravotní
pojištění (čl. VIII zákona 540/2020 Sb.) o takový výklad snaha byla a např. VZP si alespoň neformálně
přála uvedenou skutečnost oznamovat (viz aktualita VZP z 3.3.) Vzhledem k zákonnému posunu
termínu pro podání přehledu na zdravotní pojištění za rok 2020 pro všechny OSVČ na 2.8. se však tato
stala diskuze o oznamování podávání daňového přiznání zdravotním pojišťovnám bezpředmětná a

k oznamování zpracování daňového přiznání z rok 2020 příslušné zdravotní pojišťovně není žádného
důvodu.
Změna výše záloh na zdravotní pojištění je řešena § 8 odst. 2 zákona o pojistném na zdravotní pojištění
ve vazbě na měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán přehled. Jestliže tedy bude přehled na zdravotní
pojištění podán v červnu, tak se červnová záloha (splatná do 8.7.) určí na základě podaného přehledu
bez ohledu na to, zda se výše zálohy mění směrem nahoru anebo dolů. Pokud by byl přehled podán až
v červenci, tak se změna výše záloh poprvé týká červencové zálohy.
Měsícem podání přehledu resp. měsícem, kdy měl být přehled podán, se u OSVČ s minimálním
vyměřovacím základem zvyšuje minimální záloha na sociální zabezpečení z „loňského“ minima 2.544
Kč na „letošní“ minimum 2.588 Kč. U zdravotního pojištění obdobné pravidlo neplatí a letošní
minimální zálohu na zdravotní pojištění ve výši 2.393 Kč (místo loňského minima 2.352 Kč) bylo nutné
platit již počínaje zálohou za leden.
Na závěr k problematice pojistného u OSVČ je nutné připomenout, že za rok 2020 musí podat přehledy
a doplatit pojistné i OSVČ, které vstoupili od ledna 2021 do paušálního režimu.
.
Další aktuality
Včera 29.6. Ústavní soud potvrdil platnost daňového balíčku 2021 a nevzniknou tak komplikace se
zrušením superhrubé mzdy ani s použitím dalších změn vč. např. daňových odpisů.
Nejpozději do konce června se u SRO a některých dalších účetních jednotek musí konat valné hromady
schvalující účetní závěrku za loňský rok. Pro schvalování účetní závěrky za rok 2019 byl termín valné
hromady § 21 tzv. lex covid justice odložen nejméně do 16.8.2020 (3 měsíce od loňského jarního
covidového nouzového stavu); pro termín schválení účetní závěrky za rok 2020 žádný obdobný odklad
neplatí.
Při schvalování účetní závěrky za rok 2020 je vhodné rozhodnout také o rozdělení zisku. Aktuálně je
přitom nutné při výplatách podílu na zisku zohlednit omezení daná zákona o evidenci skutečných
majitelů. Problematice rozdělování zisku vč. návaznosti na evidenci skutečných majitelů je věnován
aktualizovaný komentář Rozdělování a zdaňování zisku v SRO (tento komentář dostanete jako dárek
při objednávce záznamu webináře SRO 2021), krátké video a dále se mu 21.6. věnoval podcast O daních
– můžete jej poslouchat nejen na počítači, ale např. i na mobilu na Apple Podcasts (iTunes), Spotify či
Google Podcasts.
O kompenzační bonus za duben lze požádat nejpozději 1.7., o kompenzační bonus za poslední období
(tedy za květen) lze žádat do 2.8.
Počínaje 1.7. je nutné uplatňovat nová pravidla DPH u zasílání zboží spotřebitelům (a jiným osobám,
kterým při pořízení zboží nevzniká povinnost přiznat daň) do jiných členských států. Jak potvrdila
Finanční správa, nová pravidla platí i přes to, že příslušná novela DPH zatím nebyla schválena Senátem
a prezidentem. Od 1.7. se tedy postupuje podle pravidel, která vysvětluje záznam webináře Internetové
obchody v EU - DPH; na jaké typy obchodů se nová pravidla použijí vysvětluje ukázka z uvedeného
webináře. Vzhledem k nepřijetí novely se ovšem zatím dočasně nebude vybírat DPH u dovozu zásilek
do 22 EUR – viz informace celní správy.
.

Tornádový generální pardon
Generální daňový pardon tolerující zpoždění plnění povinností k daním z příjmů fyzických či
právnických osob za rok 2020 (viz FZ 16/2021) např. umožňoval podat daňové přiznání elektronicky
resp. doplatit daň za rok 2020 do 1.6., a to bez sankce ve formě pokuty za opožděné tvrzení daně resp.
úroku za opožděnou úhradu daně. Pro poplatníky daní z příjmů s povinným auditem či daňovým
poradcem (pokud nebylo přiznání podáno do 1.4.2021) žádná obecná tolerance vyhlášena nebyla a
pro podání přiznání a doplacení daně za rok 2020 platí zákonný termín 1.7.2021 – tornádový generální
pardon částečně zmírňuje nedodržení tohoto termínu a umožňuje bez pokuty podat daňové přiznání
a bez úroku z prodlení doplatit daň za rok 2020 do konce srpna 2021.
Pokud se na danou fyzickou či právnickou osobu s termínem pro podání přiznání k daním z příjmů do
1.7. tornádový generální pardon nevztahuje a přiznání podá po 1.7., tak to ještě automaticky
neznamená, že mu bude udělena pokuta – při nedodržení termínu 1.7. hrozí pokuta za opožděné
tvrzení daně dle § 250 daňového řádu. Pokud bude přiznání podáno nejpozději 12.7., což je díky
červencovým státním svátkům 5. pracovní den po termínu po podání daňového přiznání, tak se pokuta
neuplatní. Pokud 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení počínaje 13.7. nedosáhne 1.000 Kč, tak
se pokuta také nepředepíše – např. při výši daně 200.000 Kč se pokuta nepředepíše, pokud bude
přiznání podáno do 22.7. atd.
Tornádový generální pardon se automaticky vztahuje na fyzické či právnické osoby s místem pobytu či
sídlem v obcích s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín a dále pro osoby vykonávající převážnou
část své činnosti na území ORP Břeclav a Hodonín - sídlo a bydliště se dokládat nijak nemusí, případný
převažující výkon činnosti se dokládá oznámením. Osoby postižené tornádem mimo katastry nejvíce
dotčených obcí, mohou o příslušná posunutí žádat individuálně. Samostatně je řešeno prominutí pokut
u kontrolního hlášení k DPH, pokud jej zpracovává daňový poradce či jiná osoba s místem pobytu či
sídlem na území ORP Břeclav a Hodonín.
Tornádový generální pardon plátcům DPH z postižených obcí automaticky toleruje zpoždění, a to
nejpozději do 25.8.2021, s podáním přiznání k DPH a kontrolního hlášení za květen a červen či
2.čtvrtletí 2021 a také prodlení s platbou DPH za uvedená období 2021. Pokud kontrolní hlášení za
uvedená období zpracovává osoba s místem pobytu či sídlem na území ORP Břeclav a Hodonín, tak lze
kontrolní hlášení za uvedená období podat bez sankce až do 25.8. – toto je nutné oznámit správci daně
(při formulaci tohoto oznámení lze jako inspiraci použít vzor vzor oznámení skutečnosti, že převažující
část činnosti je vykonávána na území ORP Břeclav a Hodonín).
Další se týká zálohy na daň silniční splatné 15.7., kterou postižení podnikatelé nebudou muset platit.
Nějaká úleva ve formě prominutí daně za období od 24.6. do vyřazení vozidla z provozu v důsledku
poškození tornádem však součástí daňového pardonu není.
Fyzické osoby s daňovým poradcem mají do 1.7. nejen termín pro podání přiznání k daním z příjmů a
doplacení této daně za loňský rok, ale pokud mají povinnost oznámit osvobozené příjmy dle § 38v
zákona o daních z příjmů (k této oznamovací povinnosti další informace FS) – na toto oznámení pardon
také pamatuje a oznámení mohou osoby z postižených obcí podat do 31.8.
Poslední úleva se týká prominutí daně z příjmů (fyzických či právnických osob) v případě, kdy je daňová
povinnost založena dotací a úvěrem ze Státního fondu podpory investic poskytovaných právnickým a
fyzickým osobám na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou – výskytem tornáda dne 24. 6. 2021.
Jedná se o nezdanění dotace z programu Živel.

MF se také vyjádřilo k použití osvobození od správních poplatků z důvodu živelní pohromy –
osvobození se týká např. poplatků za ověření podpisu, ale např. i vydání rybářského lístku.
O dalších podporách jednala včera vláda (dotační program MPO na nákup dlouhodobého majetku,
dotace MMR na výstavbu či rekonstrukci, dotace poškozeným zemědělcům atd) – viz výsledky jednání
vlády z 28.6.
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