Úlevy a podpory pro velké podniky v souvislosti s COVID 19
Daně, poplatky a splátky úvěrů





















Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu
stavu nouze a následujících třech měsíců.
Posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději do 15. října 2020. U
všech takto zpožděných úhrad bude automaticky prominuto příslušenství daně, tedy všechny úroky z
prodlení a z posečkání.
Posečkání úhrady daně nebo její rozložení na splátky. Podrobnosti a samotnou žádost naleznete pod tímto
odkazem: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/2020-03-24_Info-kPOSECKANI-uhrady-dane-II.pdf.
Prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob a úroku z
prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Automaticky tak umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu
a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody
související s koronavirem.
Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o
prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně a prokáže důvody, jakkoliv související
s koronavirem.
Prominutí pokuty za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem
a 31. červencem 2020.
Prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí
úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a
to pro žádosti podané do 31. července.
Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob, kde červnová záloha (tj. druhá
záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit.
Prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou
daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová
přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020.
Prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků ke zmírnění
dopadů šíření nákazy koronavirem. Toto prominutí se vztahuje na roušky, respirátory a další ochranné
pomůcky. Dále se vztahuje na dezinfekční prostředky a také na suroviny pro jejich výrobu. Prominutí daně
platí na období od 12. března 2020 po celou dobu trvání nouzového stavu.
Zpětné působení daňové ztráty u daně z příjmů FO i PO za rok 2020, kde ji bude možné zpětně uplatnit v
daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.
Úpravy (snížení) záloh na dani anebo výjimku z jejich placení
Odklad splátky úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem 2020. Možnost volby tříměsíčního či
šestiměsíčního odkladu. Odklad se týká hypoték, spotřebitelských a podnikatelských úvěrů. Nevztahuje se
na kreditní karty, kontokorenty nebo operativní leasing. Nelze také odložit splátky u úvěrů, u kterých byl
dlužník k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů. – více informací https://www.penize.cz/koronavirus/dane-pujcky-hypotekyuvery?utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=info-koronavirus#pujcky-a-hypoteky
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Antivirus - podpora zaměstnanosti
o Kdo: zaměstnavatelé
o Na co: Kompenzace mezd v důsledku situace způsobené koronavirem – modelovány 2 režimy:
 Režim A – karanténa zaměstnance, uzavření provozu nařízením vlády
 Režim B – překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče
o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více), omezení dostupnosti vstupů (surovin,
výrobků, služeb) nezbytných k činnosti, omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných
produktech firmy
o Kdy lze podat žádost: od 6. 4. 2020
o Výše podpory:
 Režim A - 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů – max. 39 000 Kč
 Režim B - 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů – max. 29 000 Kč
o Další podmínky: zaměstnavatel dodržuje zákoník práce; zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě
a nesmí mu být dána výpověď; týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním
poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění; zaměstnavatel musí vyplatit
mzdu a odvést odvody;
o Více informací: https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus



Záruky za úvěry a pojištění – EGAP
Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Exportní garanční a pojišťovací
společností (EGAP) připravuje program na poskytnutí systému záruk za splácení úvěrů vývozců a výrobců.
Více
informací:
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-podpori-ceske-podnikyprostrednictvim-38080

