DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ – fyzické osoby
• mají povinnost podat všichni živnostníci a
podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci
nebo studenti, kteří mají více zaměstnání ,
brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ
• povinnost se týká všech s příjmy nad 15 000 Kč,
kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu

LHŮTA
• do 1. dubna 2020
• za nouzového stavu je stejná, ale
DO 1. 7. 2020 NEBUDOU UDĚLENY SANKCE ZA
POZDNÍ PODÁNÍ
• Přeplatky: splatné do 30 dnů od konce lhůty (při
podání do 1. 4. 2020)
– po 1. 4. 2020 do 30 dnů od podání daňového přiznání

ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ „LIBERALIZAČNÍHO BALÍČKU“

• plošné prominutí pokuty za opožděné
podání přiznání k dani z příjmu fyzických
osob a právnických osob a úroku z prodlení,
a to nejdéle do 1. července 2020
• prominutí pokuty za opožděné tvrzení
daně ve všech případech

PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ Z DOMU
Jde to i bez datové schránky nebo elektronického podpisu.

nachystejte si všechny povinné přílohy k daňovému
přiznání:
• potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a
z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a
daňovém zvýhodnění“ za příslušné zdaňovací období
od všech zaměstnavatelů

SLEVY NA DÍTĚ
• potvrzení ze školky o zaplacené výši „školkovného“ pro uplatnění
daňové slevy na školku,
• rodný list dítěte a čestné prohlášení druhého z rodičů, že slevu na dítě
neuplatňuje on (v případě OSVČ), nebo potvrzení jeho zaměstnavatele
o tomtéž (v případě zaměstnance) pro uplatnění slevy na dítě,
• potvrzení o studiu vašeho dítěte, pokud se soustavně připravuje na
budoucí zaměstnání kvůli slevě na (vyživované) dítě . Školní rok začíná
1.9. a končí 31.8. následujícího roku, a to i v případě, kdy budou
maturita, učňovská zkouška nebo absolutorium složeny například již
v květnu. Soustavnou přípravou je tedy i doba prázdnin mezi
jednotlivými ročníky střední školy nebo při přechodu na jinou střední
školu,
• kopie průkazu ZTP/P nebo potvrzení úřadu o jeho vystavení, pokud ho
ještě fyzicky nemáte (pro uplatnění slevy na dítě ZTP/P).

SLEVA NA VYŽIVOVANOU MANŽELKU/MANŽELA

• čestné prohlášení, že manžel/ka neměla za
minulý rok příjmy vyšší než 68 000 Kč
• pro uplatnění slevy na vyživovaného
manžela/manželku s průkazem ZTP/P kopii
průkazu nebo potvrzení o jeho přiznání

SLEVY, KTERÉ MŮŽE POPLATNÍK NÁROKOVAT NA SEBE

• potvrzení o přiznaném důchodu (sleva na
poplatníka – důchodce),
• potvrzení o invaliditě I. a II. stupně,
• potvrzení o invaliditě III. stupně,
• kopie průkazu ZTP/P nebo potvrzení úřadu
o jeho vydání, pokud ještě průkaz nemáte,
• potvrzení o studiu (sleva na studenta).

ODČITATELNÉ POLOŽKY
• potvrzení o poskytnutém daru či darování krve nebo orgánu,
• potvrzení z banky o zaplacených úrocích za úvěr na bydlení,
• potvrzení o zaplacených příspěvcích na penzijní připojištění či
doplňkové penzijní spoření,
• potvrzení o příspěvcích na životní pojištění,
• potvrzení o úhradě členských příspěvků odborové organizace,
• potvrzení o úhradě za zkoušku ověřující výsledky dalšího
vzdělávání.

Nemám potvrzení
• pokud zjistíte, že z některých potvrzení
nemáte, vyžádejte si e-mailem
• pro naše elektronické podání postačí
elektronicky

VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE
• https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo
/epo2/uvod/vstup_expert.faces

PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ Z DOMU
1. potvrzení si naskenujte či ofoťte a uložte do PC
2. na stránkách Elektronické služby FS ČR vyplňte
daňové přiznání a vložte všechny přílohy
- https://adisepo.mfcr.cz/
3. odešlete písemnost – zvolte možnost „bez datové
schránky“
4. elektronický podpis podání – pokud nemáte,
formulář si vytiskněte, podepište a doručte do 5 dní
na FÚ poštou

POŠTA
• na poště se setkáte s vyvolávacím systémem
přes displej. Z hlediska ochrany doporučuji mít
rukavice,
• lze si nachystat vyplněný podací lístek opět je
zde odkaz na web, kde lze elektronicky vyplnit .
• https://podacilistek.cz/

• pokud nemáte v dosahu poštu nebo se chcete co
nejvíce chránit před koronavirem můžete dát
potvrzení do obálky a hodit do poštovní schránky
• v tomto případě je nutné mít doma obálku a poštovní známku
typu A. Pozor na známky ekonomického typu B! Potvrzení sice
nemáte, ale lze správci daně zavolat a zeptat se, zda toto
potvrzení obdržel. Je potřeba myslet na to, že potřebujeme
doručit do 5 dnů, tak s potvrzením není dobré otálet a pokud
chceme využít pouze dopisu se známkou, tak najít nejbližší
schránku hned

PODÁNÍ PŘIZNÁNÍ DATOVOU SCHRÁNKOU
• další možnost podání je datovou schránkou
• Jak si ji zřídit?
– datová schránka jde vyřídit velmi rychle a je zdarma. Potřebujete
občanský průkaz a zajít na poštu nebo Czech POINT – dodržet povinnou
ochranu proti koronavirové nákaze a počítat s nouzovým stavem na
poštovních pobočkách
– po zřízení datové schránky můžete všechna podání činit elektronicky
(daňová přiznání, přehledy OSVČ na OSSZ a ZP)
– orgány státní správy Vám do datové schránky i odpovídají
– korespondence s orgány státní správy je bezplatná. V rámci
mimořádných opatření je bezplatná veškerá korespondence

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ – právnické osoby
• do 1. dubna 2020
• za nouzového stavu je stejná, ale

DO 1. 7. 2020 NEBUDOU UDĚLENY SANKCE ZA
POZDNÍ PODÁNÍ
• všechny právnické osoby mají zřízenou datovou
schránku. Pokud nestihnout podat daňové přiznání
do 1.4.2020, podají daňové přiznání a povinné
přílohy (výkaz zisků a ztrát, rozvahu, přílohu k
daňovému přiznání) bez sankce do 1.7.2020

PLACENÍ DANĚ
• daň je splatná bez sankcí do 1. 7. 2020
• jsou odpuštěny zálohy na DPFO a DPPO
k 15.6.2020 všem fyzickým i právnickým
osobám

ZÁLOHY NA DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB
• poplatníci platí zálohy buď ve výši 40 %, nebo 25 % poslední známé
daňové povinnosti:
• 40 % poslední známé daňové povinnosti – 2× ročně (15. dne šestého a
dvanáctého měsíce zdaňovacího období) – poplatníci, jejichž poslední
známá daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, ale nepřesáhla
150 000 Kč,
• 25 % poslední známé daňové povinnosti – 4× ročně (k 15. dni třetího,
šestého, devátého a dvanáctého měsíce zdaňovacího období) –
poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla
150 000 Kč.
• zálohy na daň se neplatí, když daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč

ZÁLOHY NA DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB
• podání daně z příjmů právnických osob nemá vliv na
povinnost platit zálohy
• pokud se v roce 2020 vyvíjí hospodářský výsledek jinak, než
v roce 2019, případně než v roce 2018, je nutné napsat
ŽÁDOST O STANOVENÍ ZÁLOH JINAK NEBO O ZRUŠENÍ
POVINNOSTI PLATIT, ZÁKON Č. 280/2009 § 174 ODST. 5,
ZÁKON Č. 586/1992 § 38H ODST. 10
• tuto žádost je pak nutné podložit momentálními výsledky
roku 2020. Tato žádost lze také podat přes datovou
schránku v sekci obecná písemnost

DĚKUJI ZA POZORNOST

