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AGENDA
1) Daňové liberační balíčky
2) Úlevy v oblasti sociálního a zdravotního pojištění
3) Dopad opatření na fondy a portfoliové společnosti

PRVNÍ KROK MF/FINANČNÍ SPRÁVY: LIBERAČNÍ BALÍČEK
• rychlá reakce – pouhých několik dní po vyhlášení nouzového stavu
• nepromíjí daně, ale umožňuje pozdější podání a platby bez sankcí
ü faktické prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2019 do 1.7.2020 pro všechny
• automatické prominutí pokuty (pozdní podání) i úroků z prodlení (pozdní platba)
ü rozšíření důvodů, pro které je možné individuálně žádat o prominutí úroku z prodlení za pozdní
úhradu daně a pokut za nepodání kontrolního hlášení
• prokázaná souvislost s mimořádnými opatřeními proti koronaviru => možnost prominutí v plné výši
• zároveň automatické prominutí pokuty za pozdní podání daňových přiznání (pokud prominut úrok)

POKRAČOVÁNÍ O TÝDEN POZDĚJI: LIBERAČNÍ BALÍČEK II.
ü faktické prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a úhradu daně do
31.8.2020
• týká se převodů zapsaných do katastru od 1.12.2019 do 30.4.2020
ü prominutí zálohy na daň z příjmů splatné 15.6.2020
ü pozastavení EET po dobu nouzového stavu a následujících tří měsíců

A DO TŘETICE:
ü odsunutí splatnosti dubnové a červencové zálohy na silniční daň do 15.10.2020
ü prominutí DPH u bezúplatného dodání zdravotnického ochranného materiálu

DALŠÍ PŘIPRAVOVANÁ/DISKUTOVANÁ DAŇOVÁ OPATŘENÍ
• úpravy, které je nutné zohlednit v legislativě
ü zavedení tax loss carry-back – zpětné uplatnění daňové ztráty
• umožní firmám mimořádně ztrátovým v roce 2020 vrácení části již zaplacené daně z příjmů za roky
2018 a 2019
• věcný návrh novely zákona o daních z příjmů v připomínkovém řízení
ü zrušení daně z nabytí nemovitých věcí + zrušení možnosti uplatňovat odpočet na úroky z hypoték
• MF bude předkládat vládě

ÚLEVY V OBLASTI SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠŤĚNÍ
• pouze pro OSVČ
• odsunutí podání přehledů pojistného za rok 2019 do 3.8.2020
• prominutí záloh za zdravotní pojištění a důchodové pojištění za měsíce březen - srpen 2020
• prominutí pojistného z minimálního vyměřovacího základu za uvedených šest měsíců – finanční úleva
až téměř 30 000 Kč

DOPADY NA FONDY A PORTFOLIOVÉ SPOLEČNOSTI
• dílčí pozitivní dopady na cashflow
• zpětné uplatnění daňových ztrát může omezit riziko jejich propadnutí v budoucnu
• lze očekávat vstřícnost v případě individuálních žádostí o posečkání, stanovení záloh jinak apod.
• zrušení daně z nabytí nemovitých věcí může přispět k rozšíření asset dealů na realitním trhu
• odstranění daňového zvýhodnění rezidenčních novostaveb, celkově negativní dopad na tento
segment

www.asbgroup.eu

ASB CZECH REPUBLIC
Jana Pytelková Svobodová
HEAD OF TAX TEAM

jsvobodova@asbgroup.eu
+420 224 931 366
+420 724 244 940

ASB Group

ASBgroup_news

ASB Prague

asbprague

