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Ve Zlíně dne 21. 3. 2020 

 

Postup finanční správy v souvislosti s koronavirem 

 

FINANČNÍ SPRÁVA 

Dne 16.3.2020 zveřejnila finanční správa postup pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem 

(dále jen „Postup“).  

 

Co lze očekávat? 

• Automatické prodloužení podání přiznání k dani z příjmů všech fyzických, právnických osob a 

vyúčtování srážkové daně do 1.7.2020. 

• Daňoví poplatníci nemusí podat v řádném termínu kontrolní hlášení k DPH. Pokuty za pozdní 

podání budou promíjeny individuálně a to dle konkrétní situace. Pozor tedy neznamená to, že 

daňový poplatník, který mohl podat kontrolní hlášení v řádném termínu, bude následně na 

základě jeho „neodůvodnitelného důvodu“ zproštěn platit pokutu viz. pokyn č. GFŘ-D-44. 

• Daňoví poplatníci jsou povinni podat přiznání k DPH v řádném termínu. Zde však nerozumím 

postupu finanční správy, kdy u kontrolního hlášení v odůvodnitelných případech je možnost podat 

opožděně, avšak u přiznání k DPH tato možnost dána není. 

 

Posečkání úhrady daně 

• Je zřejmé, že někteří daňoví poplatníci v této situaci budou mít problém s jejich cash-flow. Zde je 

možné využít institutu zakotveného v daňovém řádu v ustanovení § 156 posečkání úhrady daně. 

Finanční správa v Postupu odkazuje na metodický pokyn k posečkání č.j.11213/15/7100-40126-

011550 ze dne 8.5.2015. Současně finanční správa k posečkání vydala další informace, které se 

vztahují k náležitostem dané žádosti viz. https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-

danovy-system-cr/letak.pdf. Tyto informace jsou pro podání žádosti o posečkání velmi užitečné a 

důležité, proto doporučuji si je projít. 

• Je třeba upozornit na to, že žádost o posečkání je benefit daňového poplatníka a tedy důkazní 

břemeno leží na něm. Tedy skutečnosti, které daňový poplatník uvádí v předmětné žádosti, musí 

být řádným způsobem doloženy tedy prokázány. Na druhou stranu jsou-li splněny zákonné 

podmínky pro posečkání, správce daně musí žádosti vyhovět. 

• Je-li podána žádost o posečkání, která nemá výše uvedené skutečnosti, není povinností správce 

daně vyzývat daňového poplatníka k jejímu doplnění. Tedy žádost o posečkání by měla být 

vypracována bez vad na poprvé. 

 

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-danovy-system-cr/letak.pdf
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-danovy-system-cr/letak.pdf
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• Oč můžeme žádat – platba daně z přidané hodnoty za měsíc únor 2020 a níže, zálohy na daň 

z příjmů fyzických a právnických osob splatné dne 16.3.2020, zálohy na silniční daň splatné dne 

15.4.2020, daň ze závislé činnosti za měsíc únor 2020  a níže. Uvádím pouze nejběžnější typ daní. 

• Žádost o posečkání nepodléhá správnímu poplatku z důvodu mimořádné situace. 

 

Prominutí příslušenství daně 

• V pokynu č. GFŘ-D-44 jsou uvedeny situace, kdy budou prominuty plošně pokuty za pozdní podání 

a úroky z prodlení z důvodu pozdních úhrad daní. 

• Daňoví poplatníci, kteří nemají odložené daňové přiznání k dani z příjmů fyzických či právnických 

osob přes daňového poradce, advokáta či nemají povinný audit, mají možnost podat přiznání  do 

1.7.2020. Pokud přiznání podají do 1.7.2020 jsou jim prominuty sankce z titulu pozdního podání 

prominuty. Daňovým poplatníkům, kteří současně uhradí svou daňovou povinnosti do 1.7.2020 

budou jim současně prominuty úroky z prodlení z titulu pozdní úhrady. 

• Z výše uvedených skutečností doporučuji všem daňovým poplatníkům, aby si daňová přiznání 

odložila přes daňového poradce či advokáta. Využijete minimálně 3 měsíce k tomu, že nebudete 

v prodlení s podáním a současně s platbou daňové povinnosti. 

• Pozor na daň ze závislé činnosti a daně z přidané hodnoty, zde režim prominutí úroků z prodlení 

neplatí. Lze využít pouze institut posečkání, kde úroky z prodlení jsou nižší. 

• Žádost o posečkání nepodléhá správnímu poplatku z důvodu mimořádné situace. 

 

Závěrem lze konstatovat, že lze pouze doufat, že příslib uvedený v Postupu bude vstřícný.  

 

Všem přeji pevné zdraví a čistou mysl. Nyní to budeme potřebovat.  

 

 

 


