Úhrada DPH do konce roku
Dnes v podvečer byl ve Finančním zpravodaji 25/2020 vyhlášen další generální pardon, který splatnost
DPH za 3. čtvrtletí (u čtvrtletních plátců) resp. u měsíčních plátců za měsíce září až listopad fakticky
odsouvá do konce letošního roku, a to u těch plátců, kterým je od 22.10.2020 zakázána činnost
v provozovnách a na které nepamatoval dosavadní generální pardon z 14.10.2020. Pokud bude
uvedená DPH uhrazena do konce letošního roku, bude automaticky prominut úrok z prodlení – ovšem
za podmínky oznámení splnění příslušných skutečností správci daně.
Jedná se o rozšíření generálního pardonu vyhlášeného ve Finančním zpravodaji 22/2020 dne
14.10.2020, který fakticky odložil splatnost DPH pouze plátcům podnikajícím ve vyjmenovaných
oborech podnikání – viz tisková zpráva MF ze dne 16.10.2020. Od 22.10.2020 však byla zakázána např.
činnost provozoven kadeřnictví či některých maloobchodních prodejen a na ty generální pardon
z 14.10.2020 nepamatoval, což nový generální pardon napravuje. Nový generální pardon se netýká jen
platby DPH, ale stejně jako původní generální pardon i plateb záloh na daň silniční či daň z příjmů.
Např. plátce s příjmy výhradně z maloobchodní prodejny, na kterou se nevztahuje výjimka a která byla
od 22.10.2020 nuceně uzavřena, tedy může úhradu DPH odložit na konec roku. Ostatní povinnosti jako
např. podání daňového přiznání či kontrolního hlášení ovšem plnit musí. Je třeba ovšem připomenout,
že splatnost DPH byla odložena jen fakticky a nikoli podle zákona. Jestliže tedy bude plátci na základě
podaného přiznání k DPH za „pardonovaná období“ vyměřena daň, tak až do její úhrady např. nebude
moci finanční úřad vystavit potvrzení o bezdlužnosti.
Aktuálním problémům DPH bude věnována pozornost na webináři DPH 2020/2021, který on-line
proběhne 12.11.2020 a následně bude k dispozici i ze záznamu. Jak webináře fungují je popsáno ZDE;
záznam webináře si můžete vyzkoušet na ukázce z webináře SRO 2021 věnované pracovním smlouvám
jednatelů.
Koncem tohoto týdne bude Senát projednávat zákony, které minulý týden schválila v režimu
legislativní nouze Poslanecká sněmovna - např. „covidové“ ošetřovné („ošetřovné“ pro OSVČ by mělo
být také obnoveno) či zproštění povinnosti prokazovat nárok na některé dávky. Senát téměř jistě
potvrdí přerušení EET do konce roku 2022 a také bude projednávat nový zákon o kompenzačním bonusu
obsahující i bonus pro společníky malých a rodinných SRO, ovšem s některými zásadními odchylkami
oproti bonusu pro „1. vlnu“. Novému kompenzačním bonusu pro OSVČ, společníky SRO či dohodáře
byla věnována minulý týden epizoda podcastu O daních, po projednání zákona Senátem tento týden
se k tomuto novému bonusu podrobněji vrátí další epizoda připravovaná na 2.11.2020.
Poslanci schválili zavedení paušální daně, a to pro OSVČ s ročními příjmy do 1 mil. Kč – k paušální dani
pořádáme webinář 18.11.2020. Již zítra by mohli začít projednávat návrh pana poslance Babiše na
zrušení superhrubé mzdy. O novinkách Vás budeme průběžně stručně informovat, podrobně Vás
těmito změnami provede webinář Změny v daních 2020/2021.
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