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Uplatnění daňové ztráty zpětně ve dvou zdaňovacích obdobích předcházejících
vzniku ztráty tzv. Loss Carry Back. V případě vyměření ztráty na dani z příjmů za
zdaňovací období roku 2020 tak bude možné tuto ztrátu prostřednictvím
dodatečných daňových přiznání odečíst od základu daně za zdaňovací období roku
2019 a 2018. Vzniklý přeplatek správce daně vyplatí na základě žádosti. Stávající
možnost uplatnění vzniklé daňové ztráty v následujících pěti zdaňovacích období
má zůstat nedotčena.
Plošné prominutí zálohy na daň z příjmů právnických osob splatné k 15. 6. 2020
(bez nutnosti podávat žádost). Týká se pouze poplatníků, kteří mají zdaňovací
období kalendářní rok a měli na základě předchozích daňových přiznání uhradit
zálohu na daň z pŕíjmů. Prominutím zálohy nedochází k prominutí samotné daně.
V ostatních případech je možnost individuálně podat žádost o stanovení záloh jinak
(pro bližší info k žádosti viz náš Tax Alert z 24. 3. 2020).
Dále došlo k pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty
spadající do všech fází EET po dobu stavu nouze a následujících 3 měsíců.

Program na poskytnutí systému záruk za splácení úvěrů vývozců a výrobců
prostřednictvím EGAPu.
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Vyhlášení moratoria na splátky spotřebitelských i podnikatelských úvěrů a
hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. 3. 2020. V případé hypoték má
umožněno přerušit splácení také u smluv sjednaných před 26. 3. 2020, ale
čerpaných až po tomto datu. Moratorium se nemá vztahovat zejména na kreditní
karty, revolvingové úvěry a operativní leasing a splátky úvěrů, u kterých je v době
žádosti prodlení delší než 30 dnů.
Odložení splátek by mělo být pro klienty bank dobrovolné a neměli by s ním být
spojeny žádné poplatky. Délka splácení úvěru se adekvátně prodlouží o dobu, po
kterou bude přerušeno. Přerušení splácení nepovede k negativnímu zápisu v
registrech dlužníků.
Plošné prominutí sankcí za pozdní podání a pozdní úhradu daně z příjmů za
předpokladu, že prodlení nebude trvat déle než do 1.7.2020. Pro bližší info viz náš
Tax Alert z 24. 3. 2020.
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Prominutí správního poplatku spojeného s přijetím žádosti o prominutí úroku z
prodlení nebo úroku z posečkané částky; žádosti o prominutí pokuty za nepodání
kontrolního hlášení; žádosti o povolení posečkání.

N

Prominutí se bude vztahovat na období od účinnosti tohoto rozhodnutí do dne
31.7.2020. Pro bližší info viz náš Tax Alert z 24. 3. 2020.

É

Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v části C,
vložka č. 104681, IČ: 27210081, DIČ: CZ 27210081, se sídlem U Prašné brány 1078/1, 110 00 Praha 1

N

MPSV:
Program
Antivirus
(účinný)

Program ochrany zaměstnanosti schválený vládou. Zaměstnavatelé budou
moci požádat Úřad práce o příspěvek na vynaložené mzdové náklady, a to ve
dvou režimech. Výše kompenzace na jednoho zaměstnance u obou režimů je
odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400
Kč).
Režim A - Nucené omezení provozu (na základě krizového opatření) a
karanténa
- v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 %
průměrného redukovaného výdělku (překážka na straně zaměstnance);
- v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec
náhradu 100 % mzdy (překážka na straně zaměstnavatele).
U tohoto režimu by měl stát zaměstnavatelům uhradit příspěvek ve výši
80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však do výše
39 000 Kč na jednoho zaměstnance.
Režim B - související hospodářské potíže
- překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení
karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) –
zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku;
- omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k
činnosti - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného
výdělku;
- omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku.
U tohoto režimu by měl stát zaměstnavatelům uhradit příspěvek ve výši
60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však do
výše 29 000 Kč na jednoho zaměstnance.
Hlavní parametry, které bude muset zaměstnavatel splnit pro vznik nároku na
kompenzaci, jsou následující:
- zaměstnavatel (společnost v podnikové sféře) striktně dodržuje zákoník
práce;
- zaměstnanec musí být v pracovním poměru a musí se účastnit
nemocenského a důchodového pojištění. Nesmí být ve výpovědní lhůtě a
nesmí mu být dána výpověď (s výjimkou udělení výpovědi z důvodu porušování
povinností ze strany zaměstnance);
- zaměstnavatel musí vyplatit mzdu (náhradu mzdy) a odvést odvody.
Program Antivirus s webovou aplikací pro podávaní žádostí má být spuštěn
6 .4. 2020. O příspěvky se bude žádat zpětně po vyplacení mezd a odvedení
příslušných odvodů, na základě jejich vyúčtování.
Předběžně se příspěvek bude týkat nákladů zaměstnavatelů vzniklých v období
po 12.3.2020 do 30.4.2020. Očekává se však prodloužení.
V nejbližších dnech bude pravděpodobně docházet k dalšímu zpřesňování
podmínek a požadavků ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí.
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