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DAŇOVÉ NOVINKY
NOVÝ KOMPENZAČNÍ BONUS PRO PODNIKATELE, POSUNUTÍ LHŮT – DPH,
DANĚ Z PŘÍJMŮ A KONSEKVENCE PŘEHLEDŮ OSVČ,
DARY JAKO POLOŽKA ODČITATELNÁ OD ZD OD 1.1.2021,
VYUŽITÍ PORTÁLU MOJE DANĚ PRO OSVČ

NOVÝ KOMPENZAČNÍ BONUS PRO
PODNIKATELE

Př.: U OSVČ podnikající ještě před pandemií
se v prvním bonusovém období za únor 2021
budou srovnávat příjmy za leden 2021
s měsíčním průměrem za období od
1. listopadu 2018 do 31. ledna 2019. Žadatel si
však může zvolit pro srovnání i stejné
čtvrtletí z přelomu let 2019 a 2020,
bylo-li by to pro něho výhodnější.

Kompenzační bonus je přímá podpora formou
vyplácení kompenzačního bonusu pro poškozené
OSVČ, společníky malých s.r.o. Za předpokladu
splnění podmínek daných zákonem je nově možné
čerpat až 1 000 Kč za den v případě OSVČ
a společníků s.r.o. U dohodářů zůstává výše bonusu na
500 Kč za den. OSVČ může čerpat i kompenzační
bonus za dny, kdy měl nařízenou karanténu nebo
izolaci, nikoliv však ve výši 1 000 Kč, ale 500 Kč
za den.

Žádosti se podávají na místně příslušný finanční úřad,
a to buď online prostřednictvím daňového portálu
http://www.mfcr.cz/novy-bonus, písemně či osobně
předat prostřednictvím podatelen finančních úřadů.
Žádost lze podat též datovou schránkou či
podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,
nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým
se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Nárok na nový kompenzační bonus náleží všem
podnikatelům poškozeným nejen dopady vládních
opatření, ale i v důsledku pandemie jako takové.
Klíčové přitom bude umět prokázat propad příjmů
alespoň o 50 %, jenž se prokazuje čestným
prohlášením. Srovnávaným obdobím je kalendářní
měsíc bezprostředně předcházející bonusovému
období. Srovnávacím obdobím je období 3 po sobě
jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu
2018 do 31. prosince 2020, jejichž názvy se shodují
s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně
předcházejících bonusovému období.

Zdroj:
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskovezpravy/2021/kompenzacni-bonus-bude-od-unora-1000-kc-40912
https://www.financnisprava.cz/cs/financnisprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/novykompenzacni-bonus-2021/dotazy-odpovedi-novy-kb2021/dotazy-odpovedi-k-novemu-kb-2021-11302

U začínajících podnikatelů se srovnávací období
posouvá až po zahájení jejich činnosti, nejzazší termín
pro zahájení samostatné činnosti je 5. října 2020.
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POSUNUTÍ LHŮT – DPH

U fyzických osob, u nichž došlo ve zdaňovacím
období roku 2020 ke změně způsobu uplatňování
výdajů, konkrétně k přechodu ze skutečných na výdaje
paušální dle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 ZDP, anebo k
zahájení účtování, vedení daňové evidence nebo
vedení záznamů o příjmech a výdajích se u podání
dodatečného daňového přiznání za zdaňovací období
roku 2019 promíjí:
• pokuta za opožděné podání dodatečného
daňového přiznání,
• úrok z prodlení
• a úrok z posečkané částky vázající se k části
doměřené daně z důvodů uvedených výše,

Rozhodnutím ministryně financí ze dne 2. 3. 2021 se
plátcům daně z přidané hodnoty promíjí příslušenství
daně z přidané hodnoty vzniklé z důvodu zpoždění při
plnění povinností plátce daně nebo identifikované
osoby za předpokladu, že ke splnění těchto povinností
dojde nejpozději dne 15.4.2021.
Plátcům daně z přidané se promíjí:
• Pokuta za pozdní podání řádného daňového
přiznání za zdaňovací období únor 2021,
• Úrok z prodlení vzniklý v souvislosti s pozdní
úhradou za zdaňovací období únor 2021,
• Pokuta za pozdní podání dodatečného daňového
přiznání k DPH, končí-li lhůta pro podání
31.3.2021,

dojde-li-k podání tohoto dodatečného přiznání
a k úhradě doměřené daně nejpozději dne 3. 5. 2021.
V případě podání daňového přiznání elektronicky se
výše uvedené sankce promíjí, dojde-li k podání
a k úhradě doměřené daně nejpozději dne 1. 6. 2021.

• Pokuta za pozdní podání kontrolního hlášení
za zdaňovací období roku únor 2021.
Nejedná se tedy fakticky o posunutí lhůty pro podání
řádného daňové přiznání, ale pro plátce daně z přidané
hodnoty to znamená, že jim nehrozí pokuta ani úrok
z prodlení, jestliže splní svou povinnost do 15. 4. 2021.

Poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, kteří mají
povinnost oznámit příjem osvobozený od daně
z příjmů, je prominuta pokuta za neoznámení
osvobozeného příjmu, bude-li toto oznámení podáno
nejpozději dne 3. 5. 2021, v případě elektronického
podání daňového přiznání se tato pokuta promíjí,
dojde-li k podání oznámení nejpozději dne 1. 6. 2021.
Posunutí lhůt pro podání daňového přiznání má vždy
dopad na podání přehledů o příjmech a výdajích
OSVČ. V současné době je posunutí lhůt
projednáváno, konkrétní lhůty nejsou stanoveny,
nicméně lze předpokládat následující:
• Přehledy OSVČ pro zdravotní pojišťovny –
Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu
zákona o pojistném na všeobecném zdravotním
pojištění, dle které by měla být stanovena jednotná
lhůta pro OSVČ podávající daňové přiznání
v papírové, ale i elektronické podobě na den
1. 7. 2021.

Zdroj:
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financnizpravodaj/2021/financni-zpravodaj-cislo-13-202141161

POSUNUTÍ LHŮT DAŇ Z PŘÍJMŮ
A KONSEKVENCE PŘEHLEDŮ OSVČ
Rozhodnutím ministryně financí ze dne 9. 3. 2021 se
daňovým subjektům promíjí pokuta za opožděné
podání daňového přiznání a úroky z prodlení
a z posečkané částky.
V praktické rovině to pro daňové subjekty znamená,
že mají nyní možnost podat daňové přiznání za
zdaňovací období roku 2020 do 3. 5. 2021 a v případě,
že podávají daňové přiznání elektronicky, až do
1. 6. 2021. Nebude jim hrozit pokuta za opožděné
podání podle § 250 (1) daňového řádu ani úrok
z prodlení podle § 252 daňového řádu a posečkané
částky podle § 253 daňového řádu.

• Přehledy OSVČ pro českou správu sociálního
zabezpečení – V důsledku posunutí lhůt pro podání
daňového přiznání by mělo dojít k automatickému
prominutí penále, zda bude stanovena jednotná
lhůta pro všechny OSVČ, však není známo.
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Obecně se tento přehled podává do konce měsíce ode
dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání.
Z tohoto důvodu je možné brát v úvahu lhůtu do dne
1. 6. 2021, případně 1. 7. 2021, bylo-li přiznání podáno
elektronicky.

do 28. 2.2022 byla tato hranice zvýšena rovněž
na 30 % ze základu daně sníženého podle § 34 ZDP.
Poplatníci s hospodářským rokem, jenž již podali
daňové přiznání před nabytím účinnosti zákona
č. 588/2020 Sb., kterým byl ZDP novelizován,
a uplatnili-li dary jako položky odečitatelné od základu
daně dle původního limitu, mohou prostřednictvím
dodatečného daňového přiznání upravit výši položky
odčitatelné od základu daně a dosáhnout tak snížení
celkové daňové povinnosti. Dodatečné daňové
přiznání je daňový subjekt oprávněn podat nejpozději
do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém
tato změna nabyla účinnosti.

Zdroj:
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financnizpravodaj/2021/financni-zpravodaj-cislo-16-202141213

DARY JAKO POLOŽKA ODČITATELNÁ
OD ZD OD 1.1.2021

Zdroj:
ZDP § 15, § 20, zákon č. 39/2021

S termínem pro podání daňového přiznání se také
nabízí otázka, jak nejlépe optimalizovat daňový základ,
jednou z možností je si odečíst určitou hodnotu darů
od základu daně. Pokud poplatník během zdaňovacího
období poskytl bezúplatné plnění (dále jen „dar“)
konkrétním osobám nebo organizacím pro účely
stanovené zákonem, může si jeho určitou hodnotu
odečíst od základu daně.

VYUŽITÍ PORTÁLU MOJE DANĚ PRO OSVČ
Finanční správa spustila 28. února portál MOJE
DANĚ, který by měl sloužit jako online finanční úřad
a vychází, z doposud právnickými osobami využívané,
daňové informační schránky, která se dnes nazývá
daňová informační schránka + (DIS +). Pomocí
tohoto portálu mohou mít jak právnické, tak fyzické
osoby přehled o svých daňových povinnostech. Hlavní
výhodou oproti předchozí verzi je možnost přístupu
a podávání daňových přiznání bez nutnosti mít
datovou schránku nebo zřízený elektronický podpis.
Přístup do portálu je tak možná přes e – Identitu, a to
prostřednictvím občanského průkazu s čipem,
mobilního klíče eGovernmentu nebo prostřednictvím
internetového bankovnictví u banky, která nabízí
bankovní identitu. Bankovní identitu pro portál MOJE
DANĚ zatím umožňuje ČSOB, Komerční banka
a Česká spořitelna, v blízké době by se měly přidat
i další banky. Přístup je však také stále možný
prostřednictvím datové schránky, nebo pomocí
přístupových údajů přidělených Finanční správou ČR.

Dary, které si může poplatník odečíst od základu daně
blíže specifikuje jak pro fyzické, tak právnické osoby
zákon o daních z příjmu (dále jen „ZDP“). Možné
hodnoty darů jako odečitatelných položek od základu
daně jsou však omezeny maximální, ale také minimální
hodnotou.
Fyzické osoby si mohou od základu daně odečíst dar,
který v úhrn přesáhne 2 % základu daně anebo činí
alespoň 1 000 Kč, maximální výše však byla doposud
omezena na nejvýše 15 % ze základu daně. Pro
zdaňovací období 2020 a 2021 byla však tato hranice
zvýšena na 30 % ze základu daně.
Právnické osoby si mohou jako dárci odečíst od
základu daně sníženého podle § 34 ZDP dar, jehož
hodnota činí alespoň 2 000 Kč, maximální výše byla
omezena na 10 % ze základu daně. Pro zdaňovací
období, které skončilo v období od 1. 3. 2020
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Výhodou portálu je možnost sledovat své daňové
povinnosti, mít přehled o zaplacených daní, daňový
kalendář každého poplatníka nebo plátce, podle typu
jeho daní. Největší výhoda je podávání samotných
daňových přiznání skrze portál, odpadá tak nutnost
fyzického docházení na úřad, to dle našeho názoru
ocení nejen v pandemické situaci každý z nás.

Pro podnikatele, kteří si své daňové povinnosti plní
sami a nevyužívají služeb účetního a daňového
poradenství může být tento portál velmi přínosný,
jelikož na něm vidí veškeré své daňové povinnosti
a mohou tak lépe předejít jejich opomenutí.
Zdroj:
https://www.apogeo.cz/novinky/tax-news-novyportal-moje-dane-4571/

*Text vznikl za spolupráce AMSP ČR a společnosti APOGEO Group, SE

Tento zpravodaj pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.
AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich
organizace z celé republiky. Reprezentuje zájmy více jak 300 000 podnikatelských subjektů. Má
důležité postavení v rámci evropských struktur. Asociace byla založena v roce 2001.

PRÁVNÍ NOVINKY
ZÁKON O EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ - JIŽ OD 1. ČERVNA

se myslí taková fyzická osoba, která má přímo nebo
nepřímo podíl na zisku, likvidačním zůstatku apod.
vyšší než 25 %. Důležité je, že koncovým příjemcem
může být také tichý společník při splnění podmínky
25 %.

Od 1. června vstoupí v účinnost nový zákon o evidenci
skutečných majitelů právnických osob. Tímto
zákonem je právnickým osobám blíže rozpracována
povinnost k evidenci skutečných majitelů, kdy tato
povinnost již před účinností zákona existovala, ale od
června bude definice skutečného majitele blíže
specifikována.

Více informací naleznete ZDE.

Skutečným majitelem podle nového zákona je fyzická
osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou
s koncovým vlivem. V případě koncového příjemce
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„RŮZNÉ“
UVOLŇOVÁNÍ OD 12. DUBNA 2021
a diagnostika. Provoz bude možný v čase
6:00 – 22:00 h včetně výdajových okének. Farmářské
trhy se otevřou v omezeném režimu pro prodej ovoce,
zeleniny, masa, uzenin, cukrářských a pekařských
výrobků apod., tedy potravin, dále květin, plodů, osiva
a semen, nikoli však hmotného zboží jako hraček či
upomínkových předmětů.

Vláda na svém zasedání dne 6. 4. 2021 zasedání
schválila otevření některých obchodů a služeb od
příštího týdne. Otevřou prodejny s dětským oblečením
a obuví, čistírny nebo zámečnictví. Zoologické
a botanické zahrady budou moci otevřít venkovní
prostory pro veřejnost, a to max. na 20 % své návštěvní
kapacity. Uvolňují se také odtahové služby, opravy
a údržba strojů a zařízení pro domácnost, prodej
pietního
zboží,
psychologické
poradenství

Více informací naleznete ZDE.

NÁVRH NA ZKRÁCENÍ TÝDENNÍ PRACOVNÍ DOBY
JE ZNEUŽITÍ LEGISLATIVNÍ NOUZE

a nové úpravě minimální mzdy, zaručené mzdy a mzdy
a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
AMSP ČR nepovažuje tento poslanecký návrh
některých poslanců ČSSD za vhodný v současné
ekonomické a pandemické situaci. Vnímáme tento
návrh jako nesystémové gesto, které zatíží české
podnikatele při vypořádání se s krizí.

Tisková zpráva ze dne 30. března 2021.
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
(AMSP ČR) nepovažuje poslanecký návrh poslanců
ČSSD Ondřeje Veselého, Kateřiny Valachové, Jana
Chvojky a Aleny Gajdůškové za vhodný v současné
ekonomické a pandemické situaci. AMSP ČR sleduje s
neklidem zprávy o návrhu na zkrácení stanovené
týdenní pracovní doby ze 40 hodin na 37,5 hodiny

Více informací naleznete ZDE.
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KOMPENZAČNÍ BONUS PRODLOUŽEN

Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová

pracující na DPČ a DPP. Žadatel může jednoduše

dnes (29. 3. 2021) oznámila, že vláda schválila

požádat na místně příslušném finančním úřadu, třeba
e-mailem s oskenovanou žádostí a vlastnoručně
podepsaným čestným prohlášením. Online žádost

prodloužení možnosti čerpání kompenzačního bonusu
na měsíc duben. Kompenzační bonus je přímá
podpora formou vyplácení kompenzačního bonusu

naleznete na stránkách Finanční správy dostupnou
také na www.mfcr.cz/bonus.

pro poškozené OSVČ, společníky malých s.r.o. a lidi

POZVÁNKA NA WEBINÁŘ: JAK PODNIKAT EFEKTIVNĚJI

Eva Svobodová, MBA, členka představenstva
a generální ředitelka AMSP ČR. Webinář povede
konzultant
společnosti
CONTROS
s.r.o.,
Ing. Petr Opletal.

Rádi bychom Vás pozvali na nadcházející webinář
s názvem "Jak podnikat efektivněji" v rámci našeho
asociačního projektu Rok nových příležitostí 2021.
Webinář se bude konat v úterý 13. 4. 2021
od
15:00
hodin.
Webinář
uvede
paní

Více informací naleznete ZDE.
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INFORMACE O BANNERU COVID-19

na ministerstvech včetně víkendových. Aktuální
informace naleznete v banneru COVID - 19 na úvodní
straně webu www.amsp.cz ZDE. Na členy AMSP ČR
rovněž zasíláme e-mailem nabídky nákupu ag testů
a dalších zdravotnických prostředků.

Dovolujeme si Vám připomenout, že AMSP ČR
zveřejňuje a několikrát denně průběžně doplňuje
všechny nové informace týkající se problematiky
koronaviru s dopadem na podnikatele na webových
stránkách. Účastníme se všech klíčových jednání

tel.: 236 080 454, mob.: 733 722 512,
e-mail: amsp@amsp.cz,
www.amsp.cz
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