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DAŇOVÉ DŮSLEDKY POVODNÍ
Aktuální rozhodnutí ministra financí
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V souvislosti s povodněmi a záplavami informovalo ministerstvo financí o daňových
důsledcích povodní a zdůraznilo, že správci daně budou postupovat vstřícně a ve vzájemné
součinnosti s fyzickými a právnickými osobami, které povodně či záplavy postihly.

Daň z příjmů
V nejbližších dnech vstoupí v platnost následující rozhodnutí ministra financí, který se v
souvislosti s povodněmi rozhodl využít pravomoci dle daňového řádu:
- Fyzickým i právnickým osobám bude za zdaňovací období 2013 prominuta daň z
příjmů ve výši škody na majetku používaném k podnikání. Škodu bude nutno doložit
posudkem pojišťovny či znaleckým posudkem.
- Podnikajícím fyzickým osobám bude prominuto příslušenství v případě pozdní úhrady
záloh splatných po povodních v roce 2013.
- Právnické osoby, které si budou přát snížit či odložit zálohy na daň z příjmů, se obrátí na
finanční úřady s individuální žádostí. Finanční úřady jim v rámci svých zákonných
možností budou vycházet maximálně vstříc.
- Podnikajícím fyzickým i právnickým osobám, kterým k 30. 6. 2013 vzniká povinnost
doplatit daň z příjmů za předchozí zdaňovací období, bude prominuto příslušenství,
pokud posečkanou daň zaplatí nejpozději do 31. 10. 2013. Osoby, které budou chtít
využít úlevu, oznámí tuto skutečnost správci daně, přičemž doloží, že byly postiženy
povodněmi, nebo připojí čestné prohlášení. V této souvislosti zároveň ministerstvo
financí deklarovalo ochotu prodloužit na základě žádosti poplatníka zasaženého
povodněmi lhůtu k podání daňového přiznání
- Při výše uvedených úkonech v daňovém řízení budou povodněmi či záplavami postižené
fyzické a právnické osoby osvobozeny od správních poplatků.

DPH
Dárcovské DMS týkající se povodní nebudou podléhat DPH.

Daň z nemovitostí
Obec při řešení důsledků živelních pohrom může zcela nebo částečně osvobodit od daně z
nemovitostí na svém území obecně závaznou vyhláškou nemovitosti dotčené živelnou
pohromou, a to nejdéle na dobu 5 let, přičemž toto osvobození lze stanovit také za již
uplynulé zdaňovací období.
Václavské nám. 40, 110 00 Praha 1
Fax: +420 221 111 788
Tel.: +420 221 111 777
E-mail: info@alferypartner.com
www.alferypartner.com

Ztráta účetních záznamů a dokladů
Pokud v důsledku povodní došlo ke zničení nebo poškození účetních záznamů, je účetní
jednotka povinna v souladu se zákonem o účetnictví provést opatření k obnovení
průkaznosti účetnictví. Právní předpisy v oblasti účetnictví neřeší, jak konkrétně provést
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tato opatření, protože na každou konkrétní situaci je třeba reagovat individuálně.
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Pokud vyjdeme ze zkušeností nabytých po povodních v roce 2002, lze očekávat obdobu
tehdejšího pokynu D-240, který stanovil doporučený postup v případě zničení nebo
poškození účetních záznamů a daňových dokladů v souvislosti s povodněmi.
Poplatník daně měl povinnost ve lhůtě dané pokynem nahlásit místně příslušnému
finančnímu úřadu škodu na účetních dokladech a správce daně pak na základě místního
šetření situaci ověřil. Pokud poplatník daně poškození či ztrátu účetních záznamů a dokladů
nenahlásil, při případné daňové kontrole nebyl brán na tyto skutečnosti zřetel a daň mohla
být stanovena dle pomůcek.

Dary poskytnuté ve prospěch postižených povodněmi
Nepeněžní dary
Pokud poplatník poskytl pomoc na odstraňování následků povodní formou nepeněžitého
plnění, může související náklady považovat za daňově uznatelné. Nerozhoduje přitom, zda
šlo o věcný dar (např. vysoušeče, potraviny, hygienické potřeby), nebo o službu (např.
poskytnutí ubytování či dopravy). Zákon nestanovuje další podmínky pro osobu příjemce
ani nelimituje částku plnění. Tyto náklady ovšem nelze současně uplatnit jako položku
snižující základ daně ve formě daru.
Poskytnutí nepeněžitých darů je z pohledu DPH zdanitelným. Základem daně bude cena
obvyklá poskytnutého daru ke dni uskutečnění plnění.

Peněžní dary
Peněžní dary v souvislosti s povodněmi nemůže fyzická nebo právnická osoba uplatnit
přímo do svých daňových nákladů či výdajů jako je tomu u darů nepeněžních. Daňovou
úlevu může získat jedině prostřednictvím snížení základu daně o hodnotu darů, která
nepřekročí zákonem stanovené limity. Limity jsou dány procentem z vykázaného základu
daně (10% u fyzických osob a 5% u právnických osob, eventuálně dalších 5% u škol).
Hodnota darů poskytnutých v souvislosti s povodněmi je součástí výše uvedené celkové
hodnoty darů poskytnutých ve zdaňovacím období na charitativní účely.
Poskytnutí daru prokazuje obecně dárce dokladem, z něhož musí být zřejmý obdarovaný,
dárce, účel, na který byl dar poskytnut a datum darování.
Ministerstvo financí již deklarovalo, že v případě peněžních darů poskytnutých v souvislosti
s povodněmi nebude třeba potvrzení o poskytnutí daru, pokud se bude jednat o dar
poukázaný na povodňový bankovní účet zřízený k účelu veřejné sbírky, která je zaevidována
v centrální evidenci veřejných sbírek vedené Ministerstvem vnitra. Poplatník v takovém
případě doloží jen výpis ze svého účtu nebo platbu složenkou.
Poskytnutí pomoci ve formě peněžních darů plátci DPH není z pohledu DPH zdanitelným
plněním, plátci proto nevzniká povinnost uplatnit daň na výstupu.

Václavské nám. 40, 110 00 Praha 1
Fax: +420 221 111 788
Tel.: +420 221 111 777
E-mail: info@alferypartner.com
www.alferypartner.com

Na straně obdarovaného budou peněžní i nepeněžní dary osvobozeny od daně darovací,
neboť půjde o bezúplatné nabytí majetku na humanitární nebo charitativní účely či
bezúplatné nabytí majetku z veřejných sbírek. V případě darů poskytnutých zaměstnanci
zaměstnavatelem je třeba respektovat speciální právní úpravu v této oblasti – viz níže.
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Bezúročné nebo zvýhodněné půjčky a sociální výpomoc postiženým
zaměstnancům
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Zaměstnavatel může zaměstnancům postiženým povodněmi poskytnout bezúročnou nebo
zvýhodněnou půjčku, a to k překlenutí tíživé finanční situace až 200 000 Kč a na bytové účely
až 1 000 000 Kč.
Příjem zaměstnance plynoucí z takového úrokového zvýhodnění je osvobozený od daně z
příjmů. Podmínkou je, že zaměstnavatel poskytne půjčku z fondu kulturních a sociálních
potřeb (FKSP), sociálního fondu nebo zisku po zdanění.
Dále může zaměstnavatel poskytnout postiženým zaměstnancům nevratnou finanční
výpomoc, a to až 500 000 Kč.
Rovněž uvedený příjem zaměstnance je osvobozen od daně, poskytne-li zaměstnavatel
výpomoc z FKSP, sociálního fondu, zisku po zdanění nebo na vrub nedaňových nákladů.

V případě potíží s účetnictvím nebo daňovými povinnostmi způsobenými povodněmi
se na nás neváhejte obrátit. Rádi Vám pomůžeme při komunikaci s finančním

úřadem.
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Upozornění: Výše uvedené informace mají pouze obecný informativní charakter a nejsou komplexním vyčerpáním zmíněných témat. Jejich účelem je pouze
upozornit na nejzávažnější body novelizací a změn. Jakékoliv nároky na odškodnění za kroky podniknuté na základě těchto informací nebudou akceptovány.
Použijete-li informace v tomto materiálu obsažené, budete tak činit pouze na vlastní riziko a odpovědnost.
Informace z tohoto materiálu prosím neužívejte jako základ pro konkrétní rozhodnutí a využijte vždy našich profesionálních služeb kvalifikovaných
odborníků.

