COVID - 19
●

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ VYDALO metodický pokyn k posečkání úhrady:
-

záloh na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti splatných nejpozději
v období od 20. 3. 2020 do 20. 8. 2020,
srážkové daně ve vybraných případech (např. jiná závislá činnost fyzických osob a dále
příjmy nerezidentů z nezávislé činnosti, úroků ze zápůjček a úvěrů aj.) splatných
nejpozději v období od 31. 3. 2020 do 31. 8. 2020.

Posečkat lze nejdéle do 30. 9. 2020.
O posečkání je možné žádat z důvodů dopadů mimořádných opatření souvisejících s pandemií
COVID-19. Tento vliv je třeba prokázat.
Správce daně by měl při rozhodování o žádosti přihlédnout k existujícím legitimním nákladům
a v odůvodněných případech posečkat i přes existenci prostředků na bankovním účtu.
Žádost o posečkání je nutné podat zvlášť za každý měsíc, ve kterém vzniká povinnost odvodu.
Je důležité v žádosti uvést celkovou výši zálohy ze závislé činnosti a srážkové daně a částku /
výši, kterou žádá daňový subjekt posečkat.
Standardně vzniká za dobu posečkání povinnost uhradit úrok z posečkané částky (repo sazba
ČNB + 7 %), o jehož prominutí však lze následně také požádat.
●

ÚČINNOSTI NABYL zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů, který zavádí
ochrannou dobu, po kterou je úvěrující povinen na žádost úvěrovaného strpět pozastavení
splácení dluhu.
Zákon se u podnikatelských subjektů vztahuje na peněžitou zápůjčku, úvěr nebo obdobnou
finanční službu včetně zejména finančního leasingu, které byly sjednány a čerpány před 26. 3.
2020 (podmínka dne sjednání neplatí pro hypoteční úvěry). Poskytovatelem úvěru musí být
podnikatel. Zákon vymezuje úvěry, na které se toto opatření nevztahuje.
Ochranná doba počíná běžet od kalendářního měsíce následujícího po doručení oznámení
úvěrovaného a končí 31. 10. 2020, resp. 31. 7. 2020, pokud se tak úvěrovaný rozhodne. Po dobu
ochranné lhůty dochází u právnických osob k pozastavení splácení jistiny (úvěrujícímu však
vzniká za dobu ochranné lhůty právo na úrok ve výši a v čase, jak bylo sjednáno).
U právnických osob má úvěrující nadále právo na jiné průběžně placené (smluvně sjednané)
platby a platby sjednané nebo stanovené pro případ prodlení (např. sankce za prodlení
smluvních povinností).
O délku ochranné doby se prodlužuje doba trvání zajištění úvěru a též období, pro které byla
případně sjednána pevná zápůjční úroková sazba.

SENÁT VRÁTIL Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy vládní návrh zákona o
některých opatřeních ke zmírnění dopadů pandemie na nájemce prostor sloužících
podnikání.
Předmětem návrhu je:
-

nájem prostoru / místnosti pro účely podnikatelské činnosti,
pacht, je-li podstatnou částí předmětu pachtu prostor sloužící podnikání.

Relevantní je skutečný účel užití nikoli účel uvedený v nájemní smlouvě.
Návrh zákona zakazuje pronajímatelům takových prostor vypovědět nájem / pacht v ochranné
době (do 31. 12. 2020) pouze z důvodu prodlení s placením nájemného v rozhodné době (od
12. 3. do 30. 6. 2020). Nájemce však musí předložit listiny prokazující souvislost prodlení
s omezeními plynoucími z mimořádného opatření při epidemii, které ztěžovalo jeho
podnikatelskou činnost.
Návrh prakticky znamená možnost nájemce jednostranně rozložit/odložit platbu nájemného
splatného od 12. 3. do 30. 6. 2020 až do konce roku 2020. Právo pronajímatele ukončit nájem
z jiných důvodů však není dotčeno. Pronajímatel může po skončení nouzového stavu požadovat
zrušení nájmu, pokud je pronájem jediným zdrojem jeho obživy.
Senát v rámci pozměňovacích návrhů požaduje vládní záruky za odložené platby nájemného ve
výši 80 % jejich částky.
●

PŘED PODPISEM PREZIDENTA je vládní návrh změny zákona o pojišťování a financování
vývozu se státní podporou. Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) poskytne
nově:
-

záruky za úvěry na provoz, pracovní kapitál, investice (inovaci a zkvalitnění výroby)
nebo na udržení podnikání za účelem zmírnění dopadů pandemie COVID-19,
pojištění přímých a nepřímých záruk a ručení spojených s vývozem.

Konkrétní parametry záruk (období poskytnutí, maximální hranice úvěru, minimální
výše, maximální krytí atd.) budou stanoveny nařízením vlády.
●

Nově je plátcům daně z přidané hodnoty prominuta daň z přidané hodnoty v případě
poskytnutí daru poskytovatelům zdravotních služeb, základním složkám integrovaného
záchranného systému, Armádě České republiky a zařízením sociálních služeb, ať už ve formě
bezúplatného dodání zboží nebo poskytnutí služby, u kterého si plátce uplatnil nárok na odpočet
daně.
Dle textu rozhodnutí ministryně financí je plátcům zachován nárok na odpočet daně u přijatého
zdanitelného plnění. Nicméně předpokládáme, že tímto způsobem nelze postupovat v případě,
kdy plátce pořídí dané zboží již s cílem jeho následného darování. V takovém případě by nárok
na odpočet daně neměl být vůbec uplatněn.

