ASOCIACE POHŘEBNÍCH SLUŽEB V ČR

OCHRANA A PODPORA POCTIVÉHO PRIVÁTNÍHO PODNIKÁNÍ
________________________________________________________________

Podnikatelské odbory, jejichž jsme členy, nám zaslali

DAŇOVÉ ÚLEVY, PROMINUTÍ A NEPROMINUTÍ
Daňové úlevy, prominutí a neprominutí  Promíjí se příslušenství daně (pokuty, úroky…) a správní
poplatky z důvodu mimořádné události  Promíjí se úroky z prodlení a pokuty za nepodání
Kontrolního hlášení  Budou prominuty sankce za pozdní podání Daňového přiznání za rok 2019 i
pozdní úhrady daně do 1. 7. 2020. Není nutné dokládat souvislost s epidemií.  Budou prominuty
pokuty 1 tis Kč za pozdě podané KH - Kontrolní hlášení (bez výzvy správce daně) v období březen až
červenec 2020.  NEJSOU prominuty sankce za pozdě podané Daňové přiznání k DPH. Lze ale žádat o
posečkání včetně prominutí úroků z posečkání (splátkový kalendář), nebo o prominutí úroků z
prodlení. Bude-li takové žádosti vyhověno, promíjí se automaticky pokuta za prodlení s podáním DAP.
Žádosti jsou nyní osvobozeny od správního poplatku, budou-li podány do 31. 7. 2020.  Odpouští se
MINIMÁLNÍ zálohy na sociální a zdravotní pojištění od 3/2020 do 8/2020. Lidé, kteří platí více než
minimální pojistné, si od své zálohy mohou minimální zálohu odečíst. Tedy OSVČ s vyšší, než
minimální zálohou od března do srpna nemusí platit celé zálohy, jen částky nad minimální hranicí.
Nebo si v ročním vyúčtování příští rok pak zpětně doplatí rozdíl mezi minimální zálohou a tím, co
skutečně měli odvádět. (Z hlediska důchodu půjde o vyloučenou dobu)  Promíjí se červnové zálohy
na Daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a
první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit.  Plošně se promíjí pokuty za
pozdě podané Daňové přiznání k Dani z nabytí nemovitých věcí. Dále se také promíjí pozdě uhrazená
daň z nabytí nemovitých věcí nebo záloha 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.  Pozastavuje se
povinnost elektronicky evidovat tržby (EET) pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu
stavu nouze, a pak ještě po dobu následujících tří měsíců.
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