FISKUS CZ spol. s. r. o.1
U Kanálky 1, 120 00 Praha 2,
tel./fax 224 922 420, 224 918 293, mob. 602 217 061, mojmir@fiskus.cz, www.fiskus.cz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všem klientům

----------------------------------------------------------------------------------------------Věc: - dočasné zrušení pokut a penále

V Praze 16. března 2020.

- odložení termínů pro podání přiznání daně z příjmů fyzických i
právnických osob
- doručování zásilek s doklady
- uzavření kanceláře pro návštěvy
Vážení obchodní přátelé,
když jsem šel dnes do práce, tak jsem si všimnul
zevnitř na domovních dveřích rukou psaného lístku, který tam vyvěsili dvě
maminky na prodloužené mateřské, které u nás v domě žijí. Nabízejí těm
sousedům, kteří se cítí ohroženi, že jim obstarají nákupy. To je pro mne velké
poučení, které myslím není třeba nikterak vysvětlovat.
V příloze tohoto dopisu uvádím dosud písemně zveřejněné informace.
Vyhlášená opatření jsou v zásadě tři základní:
Za prvé: povoluje se podání všech přiznání k daním z příjmů do
30/6/2020, pro fyzické i právnické osoby.
Za druhé: finanční správa nevyměří penále nebo zruší vyměřené penále,
když poplatník podá žádost a v ní prokáže, že k opožděnému podání daňového
přiznání nebo hlášení (daňové tvrzení) došlo provozními potížemi daňového
subjektu v souvislosti s koronavirem (nemoc nebo karanténa příslušných
pracovníků etc.). U kontrolního hlášení k DPH se ovšem ruší jen nejmenší
pokuta, která se vyměřuje, když poplatník podá kontrolní hlášení sice opožděně,
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ale dříve, než jej finanční správa vyzve. Zdali bude vyzývat a v jakých lhůtách
se teprve uvidí. Platí to na všechny povinnosti od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020.
Za třetí: Finanční správa nebude dočasně pokutovat ani kontrolovat
plnění povinností v souvislosti s Elektronickou Evidencí Tržeb u těch daňových
subjektů, pro které tato povinnost vznikne 1. května 2020.
V každém případě se naše kancelář bude snažit podat všechna
příslušná hlášení a přiznání vždy v řádných termínech a toto vládní
opatření necháme pro řešení individuálních potíží, které nastanou. Může se
samozřejmě stát, že onemocní některý z našich spolupracovníků a naše kancelář
nebude moci nějakou dobu fungovat vůbec, neboť budeme všichni v karanténě.
Přestože se snažíme chránit.
Pokud tedy k takové situaci nedojde, budeme se snažit všechny povinnosti
normálně plnit v řádných termínech.
Vás, naše klienty, prosíme, jen o nepatrná opatření ohledně doručování
dokladů.
Budeme normálně přijímat Vaše účetní doklady. Využívejte, prosíme,
kurýrních služeb.
Pokud budete doklady doručovat osobně nebo je přivezou Vaši
zaměstnanci, pak si nebudeme podávat ruce. Prosíme, abyste poučili všechny,
aby každou zásilku k doručení k nám v nějaké tašce položili na zem u
vchodových dveří do domu, ve které sídlí naše kancelář. Po odstoupení osoby,
která doklady přivezla, si zásilku náš pracovník převezme. Pokud budete
potřebovat nějaká potvrzení, pošleme Vám je emailem.
Prosíme, abyste nevyužívaly DOPORUČENÉ ZÁSILKY a BALÍKY a
obyčejné ROZMĚRNÉ ZÁSILKY České pošty. Ta je nedodává a nechává je
plošně uložené na poště, odkud je musíme vyzvedávat. Nefunguje jakékoliv
dodávání zásilek, které se nevejdou to poštovní schránky. Pokud využíváte
poštu, pošlete nám zásilku obyčejnou poštou a předtím si doklady okopírujte.
Nebo je naskenujte a pošlete nám je přes internet (například přes Úschovny).
Originály pak převezmeme a zpracujeme později.
Doklady uložené u nás nyní nebudeme vydávat, pokud k tomu není
nějaký zvláštní důvod. To budeme řešit individuálně
Myslíme, že není důvod, abychom si v tuto dobu smlouvali jakékoliv
schůzky. Vše nezbytně potřebné se dá řešit telefonicky a spojením po
pojítkách.

Jen zdvořile upozorňuji, že pokud budete chtít navštívit naši kancelář z
jakéhokoliv důvodu, prosíme, abyste si se mnou osobně schůzku domluvili.
Jinak je naše kancelář pro jakékoliv návštěvy uzavřena.
Závěrem bych se chtěl omluvit, pokud Vám v nějaké formě v této době
způsobíme jakékoliv potíže. Myslím, že nás všichni dobře znáte a víte, že se
snažíme vyhovět všem zákazníkům v plné míře a snažíme se chovat i chápavě a
lidsky. Pokud se nám něco v této době v profesní rovině nebo z lidské stránky
nepovede, vězte, že v tom není ani sebemenší zrnko neochoty nebo zlého
úmyslu. Jen se jedná o nešikovnost, o nezvládnutí nových úkolů a výzev této
doby, která je pro nás všechny docela těžká. A ve které musíme řešit věci, které
jsme nikdy neviděli a neřešili.
V úctě k Ván a s přáním všeho dobrého
Ing. Mojmír Průša v. r.,
jednatel
Fiskus CZ s. r. o.

Příloha:

Dosud zveřejněné informace (www stránky MF ČR)

Vláda schválila balíček opatření v oblasti daní, které reagují na aktuální
situaci a představují jedno z palety přijímaných opatření, která pomohou
ekonomickým subjektům překlenout nouzový stav. Přesné technické parametry
liberačního balíčku budou v pondělí 16. března zveřejněny ve Finančním
zpravodaji a na webu Finanční správy.
Pro lepší orientaci bude na webu Finanční správy zveřejněn návod pro
poplatníky, který co nejsrozumitelněji stanoví, jak mohou postupovat. K
individuálnímu informování veřejnosti budou od úterý 17. března vyčleněny
kapacity dosavadní infolinky pro metodické dotazy k EET, tel. 225 092 392, v
provozu pondělí-pátek 9-17 hod.
Základní opatření, které budou v pondělí vydanými pokyny realizovány:
1/ 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. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým
osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z
příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to
bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem je
zamezit na finančních úřadech, resp. na poštách koncentraci fyzických osob,
které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky.
2/ Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy
daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o
posečkání či splátkování daně a prokáže důvody jakkoliv související s
koronavirem. Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo
dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové
povinnosti. Toto opatření dopadne na všechny daně spravované orgány
podřízenými Ministerstvu financí a na všechny daňové subjekty (fyzické osoby i
podnikatele).
3/ Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši
1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.
Ze strany Generálního finančního ředitelství bude vydán pokyn tak, aby
bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to
pro období od 1. března do 31. července, pokud bude prokázána spojitost s
koronavirem.
4/ Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání
nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané
částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro
žádosti podané do 31. července..

5/ Ze zákona není možné odložit start třetí a čtvrté vlny elektronické
evidence tržeb účinné od 1. května. Finanční a Celní správa ale bude při
kontrolní činnosti od 1. května po dobu 3 měsíců postupovat s maximální
tolerancí a plnit pouze poradní funkci. Fakticky se tak podnikatelé jakkoliv
dotčení koronavirem nemusí po tuto dobu obávat sankcí, pokud se nebyli
schopni připravit včas na vznik evidenční povinnosti.

