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Zpětné uplatnění daňové ztráty 

Dne 1. 7. 2020 nabyla účinnosti novela ZDP, která upravila možnost zpětného uplatnění daňové ztráty jako 

položky odčitatelné od základu daně. Uplatnit lze pravomocně vyměřenou daňovou ztrátu, a to ve dvou 

bezprostředně předcházejících zdaňovacích obdobích. Aktuálně lze tedy o vyměřenou ztrátu roku 2020 

snížit základ daně za roky 2018 a 2019, a to pomocí dodatečných daňových přiznání. O nově vzniklý 

vratitelný přeplatek je možné zažádat. 

Připomínáme, že výše takto zpětně uplatnitelné ztráty je omezena částkou 30 mil. Kč. Vratitelný přeplatek 

z titulu takového uplatnění ztráty může tedy dosáhnout nejvýše 5,7 mil. Kč (19 % z 30 mil. Kč). 

Obecně je podmínkou pro zpětné uplatnění ztráty skutečnost, že se musí jednat o pravomocně vyměřenou 

daňovou ztrátu. Jinými slovy je nutné nejprve podat daňové přiznání za rok 2020 a až na jeho základě 

uplatňovat ztrátu zpětně. To pro většinu daňových subjektů znamená, že o navrácení peněžních prostředků 

budou moci žádat nejdříve v průběhu dubna, ve většině případů až v průběhu července a později. 

Novela však přinesla i možnost, jak o navrácení zažádat dříve, než s podáním daňového přiznání za rok 

2020. Jedná o uplatnění očekávané daňové ztráty. Výše takto uplatněné ztráty je limitována stejně jako 

v obecném případě zpětně uplatněné ztráty (tedy 30 mil. Kč), ale lze ji uplatnit pouze v prvním 

zdaňovacím období, které bezprostředně předchází období, za které byla tato ztráta určena. Očekávanou 

ztrátu za rok 2020 tak lze uplatnit pouze oproti daňovému základu roku 2019, a to opět pomocí 

dodatečného přiznání. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o očekávanou ztrátu, je nutné ji ze strany daňového subjektu 

odhadnout. Ačkoliv možnost uplatnění odhadu existuje již od 1. 7. 2020, nejistota výsledků turbulentního 

roku 2020 zabránila mnoha daňovým subjektům tento institut využít. Nesprávné odhadnutí ztráty totiž 

s sebou neslo riziko sankcí. 

Nyní však mohou mít účetní jednotky jasnější představu o dosažených výsledcích za uplynulý rok 2020 

a budou schopny lépe odhadnout daňovou ztrátu. Poté může využití odpočtu očekávané ztráty 

představovat dobrý nástroj k dřívějšímu získání vratitelného přeplatku a vylepšení cash flow daňových 

subjektů. 

Rádi vám budeme v celém procesu uplatnění ztráty asistovat. Proto se na nás v případě potřeby neváhejte 

obrátit.  

  

Chcete dostávat náš newsletter 

pravidelně? 

 

 

 

Upozornění 

Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání newsletteru bylo 

připraveno pro obecnou orientaci v dané problematice 

a nenahrazuje vlastní odborné poradenství poskytnuté ve vztahu ke 

konkrétní situaci. Z důvodu průběžných změn v legislativní oblasti 

mohou být některé informace po zveřejnění v newsletteru 

předmětem dalšího vývoje a změn. Za tyto změny nenese 

společnost Accace odpovědnost a nezodpovídá tedy ani za možné 

vzniklé škody a možná rizika vyvolaná změnou stávající legislativy. 

Přihlaste se 

k odběru novinek! 
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O Accace  

Společnost Accace byla založena v roce 2006 v regionu střední a východní Evropy a brzy se etablovala 

mezi přední lokální poradenské a outsourcingové společnosti. Máme bohaté zkušenosti s řešeními pro 

firmy různých velikostí, od malých podniků až po velké korporace. Zaštiťujeme projekty napříč několika 

státy a komplexní služby poskytujeme více než 2 000 zákazníků.  

Celosvětově působí Accace pod značkou Accace Circle, což je obchodní uskupení poboček Accace 

a našich spolehlivých partnerů. Nabízíme stejně kvalitní služby a efektivní procesy pod jednotným řízením 

a prostřednictvím sdílené online platformy.  

Pro více informací prosím navštivte www.accace.cz. 

Kontakt  

Stanislav Machek 

Tax Director 

Email: stanislav.machek@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

Kamil Mišička 

Senior Tax Consultant 

Email: kamil.misicka@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 
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