Nový generální pardon ministryně financí – nabídka webinářů
Dnešní informace je věnována generálnímu pardonu na některé daňové povinnosti restaurací a dalších
vybraných poplatníků, který byl vyhlášen včera večer. Také si dovolujeme upozornit na nabídku
webinářů.
Kromě generálního pardonu vláda včera schválila např. prodloužení programu Antivirus „A“ do konce
roku, a to s pozměněnými parametry (zaměstnavatelům budou kompenzovány náklady na vyplácené
náhrady mzdy v plné výši resp. do limitu 50 tis. Kč měsíčně na jednoho zaměstnance) – viz tisková
zpráva MPSV.
Příští týden by poslanci mohli začít projednávat např. „koronavirové ošetřovné“ náležející po celou
dobu uzavření škol. Toto ošetřovné by podle vládního návrhu mělo činit nejméně 400 Kč denně a ke
kterému se aktuálně vyjádřilo MPSV v tiskové zprávě.
Dalším aktuálním novinkám vč. např. pokračování programu COVID – nájemné (viz tisková zpráva
MPO) bude věnována pondělní epizoda podcastu O daních.
Namísto přednášek SRO 2021 dne 3.11.2020, DPH 2020/2021 dne 12.11.2020 a Daně z příjmů
2020/2021 dne 13.11.2020 pořádáme webináře, ze kterých budou dostupné také záznamy. Poslechu
webináře není třeba se obávat – stačí počítač s připojeným reproduktorem či sluchátky. Nově jsme
vypsali webináře na přednášku Změny v daních 2020/2021 v termínech 19.11. a 7.12.2020 a
18.11.2020 se uskuteční kratší webinář Paušální daň věnovaný výhodám, ale i úskalím této novinky,
která nás od příštího roku s největší pravděpodobností čeká – viz tisková zpráva MF aktualizovaná dne
9.10.2020. Za rok 2021 přitom bude možné paušální daň podle návrhu uplatnit jen tehdy, oznámí-li
OSVČ její uplatnění do 11.1.2021.
Generální pardon
Generální pardon vyhlášený ve Finanční zpravodaji 22/2020 se od předchozích generálních pardonů
liší tím, že není plošný na všechny poplatníky, ale vztahuje se jen na poplatníky s příjmy z určitých oborů
podnikání a je podmíněn oznámením správci daně. Novinkou je také to, že je tentokrát ve větší míře
pamatováno na DPH.
Generální pardon se vztahuje pouze na daňové subjekty, u kterých je převažující část příjmů tvořena
příjmy z činností, které byly omezeny nařízením vlády vyhlášeným pod č. 407/2020 Sb. Podle
generálního pardonu se jedná o:
- provozování restauračních zařízení a barů,
- provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték
- pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení,
- pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,
- provozování cirkusů a varieté,
- pořádání poutí a podobných tradičních akcí,
- pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,
- pořádání veletrhů,
- provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení.
- provozování zoologických zahrad a botanických zahrad,

- provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo
kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.
Podmínka příjmů se posuzuje tak, že uvedené činnosti musely tvořit jediný či převažující zdroj příjmů
v období od 1.6. do 30.9.2020. U provozovatelů galerií otevřených přes letošní léto tedy splnění
uvedené podmínky nebude problém. Naproti tomu pořadatel koncertů, který chystal větší koncert a
ten musel koncert nyní zrušit, může mít se splněním podmínky příjmů z převažující činnosti problém.
Pardon hovoří o příjmech a tudíž by se její splnění mělo posuzovat podle příjmů i u subjektů, kteří
vedou účetnictví. U fyzických osob jsou rozhodující příjmy podle § 6 až 9 zákona o daních z příjmů.
Generální pardon je podmíněn podáním oznámení finančnímu úřadu, které podle odůvodnění může
být zasláno i prostým e-mailem. Obsah oznámení není nijak specifikován, postačí tedy např. oznámit,
že subjekt provozuje restauraci, jejíž činnost je omezena nařízením vlády vyhlášeným pod č. 407/2020
Sb. a že provozuje i další činnost, avšak v době v době od 1.6. do 30.6.2020 převažující část příjmů
plynula z restaurace.
Pokud poplatník splňuje výše uvedené podmínky (jeho podnikání je omezeno nařízením vlády,
převažující část příjmů v rozhodném období plyne z příslušných činností a je podáno oznámení
finančnímu úřadu), tak může poplatník využít těchto prominutí:
- měsíční plátce může DPH za září, říjen a listopad uhradit do konce roku 2020 a nebude mu předepsán
úrok z prodlení (zejména u DPH za 11/2020 se tedy jedná o velkou úlevu)
- čtvrtletní plátce může DPH za 3. čtvrtletí také uhradit do konce letošního roku bez sankce v podobě
úroku z prodlení
- nemusí být vůbec hrazeny letošní zálohy na daň silniční – tzn., že veškerá daňová povinnost za rok
2020 může být uhrazena jednorázově do konce ledna 2021. A pokud by byla uhrazena až po 31.1.2021,
tak by se sankce počítala až na základě splatnosti celé daně k 31.1.2021.
- je zrušena záloha na daň z příjmů fyzických či právnických osob k 15.12.2020 popř. obecně (uplatní
se u poplatníků s hospodářským rokem) záloha splatná v období od 15.10. do 15.12.2020.
Všechny uvedené úlevy platí jen při splnění výše uvedených podmínek. Pro ostatní poplatníky žádné
daňové úlevy vyhlášeny nebyly – ti musí zálohy na daň silniční za 1. až 3.Q uhradit nejpozději dnes atd.
Je však např. téměř jisté, že bude vládou navrženo další odložení evidence tržeb. Na konkrétní návrh
MF je však třeba ještě vyčkat, nicméně s obnovením EET (pro obory, kde byla EET před 27.3.2020
povinná) resp. spuštěním poslední vlny od 1.1.2021 není nutné v současné době počítat.
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