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Daňová ztráta v roce 2020
Jak jsme vás již informovali, byl v roce 2020 zákonem č. 299/2020 Sb. novelizován zákon o daních
z příjmů. Novela představila změnu v uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně.
Ačkoliv je úprava účinná již od července 2020, její praktické využití nastává zejména nyní, při sestavení
řádného daňového přiznání za zdaňovací období 2020.

Kdo může daňovou ztrátu uplatnit?
Zpětně mohou daňovou ztrátu uplatnit právnické
i fyzické osoby.

období). Pokud bude odhadnutá výše uplatněné
daňové ztráty vyšší než ztráta pravomocně
stanovená, bude poplatník povinen tuto
nesrovnalost upravit prostřednictvím dalšího
dodatečného přiznání za rok 2019. Tento krok
povede k vyměření úroků z prodlení správcem
daně.

Okamžik uplatnění daňové ztráty
Dle nového znění § 34 odst. 1 ZDP je možné
daňovou
ztrátu
uplatnit
prostřednictvím
dodatečného daňového přiznání, a to:
▪ ve 2 zdaňovacích obdobích* bezprostředně
předcházejících zdaňovacímu období, či
období, za které se podává daňové přiznání,
za něž se daňová ztráta stanoví, nebo
▪ v 5 zdaňovacích obdobích* bezprostředně
následujících po období, za které se daňová
ztráta stanoví.
* Do limitu 2/5 zdaňovacích období, ve kterých je možné
daňovou ztrátu uplatnit, se nepočítají období, jež nejsou
obdobími zdaňovacími, ale podává se za ně daňové přiznání.
Daňovou ztrátu je však možné v těchto obdobích uplatnit jako
položku odčitatelnou od základu daně.

První období uplatnění daňové ztráty
Poprvé lze uplatnit daňovou ztrátu zpětně za
zdaňovací období (tj. kalendářní i hospodářský
rok), které končí dnem 30. 6. 2020 a později.
Pro zpětné uplatnění daňové ztráty za zdaňovací
období 2020 nemusí poplatník čekat až na
podání daňového přiznání za toto období. Výši
daňové ztráty za období může odhadnout a na
základě odhadu podat dodatečné přiznání. Při
použití odhadu daňové ztráty je možné podat
dodatečné přiznání pouze za bezprostředně
předcházející období (rok 2019 u poplatníků
používajících kalendářní rok jako zdaňovací

Výše uplatnitelné daňové ztráty
Zpětně lze daňovou ztrátu uplatnit do souhrnné
výše 30 mil. Kč za jakákoliv dvě předcházející
období. Upozorňujeme, že podle výkladů
akceptovaných státní správou platí limit
30 mil. Kč pro každou jednotlivou vyměřenou
daňovou ztrátu samostatně. Výše ztráty
uplatnitelné
v následujících
zdaňovacích
obdobích není nijak limitována.
Zpětné a následné uplatnění daňové ztráty
stanovené za jedno zdaňovací období lze
kombinovat.

Vratitelný přeplatek
V případě vzniku vratitelného přeplatku na
základě podaného dodatečného daňového
přiznání lze o jeho vrácení požádat správce daně
standardním způsobem.

Lhůta pro stanovení daně
Lhůta pro stanovení daně, tzv. prekluzivní lhůta,
činí standardně 3 roky. Pro stanovení daně za
období, kdy byla stanovena daňová ztráta, však
platí speciální úprava. Za období, ve kterém
daňová ztráta vznikla, a následující období,
v nichž je možné tuto ztrátu uplatnit, končí lhůta
pro stanovení daně současně se lhůtou pro
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stanovení daně za poslední zdaňovací období, ve
kterém může být ztráta uplatněna (tj. tříletá lhůta
se prodlužuje o dalších pět let).
V případě zpětného uplatnění daňové ztráty
budou tato pravidla aplikována obdobně. Tzn. že
při zpětném uplatnění daňové ztráty budou pro
případné doměření daně otevřena období,
v nichž byla daňová ztráta uplatněna, a to až do
konce lhůty pro stanovení daně za poslední
zdaňovací období, kdy je možné daňovou ztrátu
uplatnit.

Nedochází tak k prodloužení prekluzivní lhůty
o dalších 5 let.
Vzdát se práva na uplatnění daňové ztráty
v následujících obdobích je možné pouze
v termínu pro podání řádného daňového přiznání
za období, ve kterém je daňová ztráta stanovena.
Lhůtu pro podání oznámení vzdání se práva
nelze navrátit v předešlý stav. Rovněž tak vzdání
se práva na uplatnění daňové ztráty není možné
vzít zpět. Vzdání se práva je nutné správci daně
oznámit i v případě, kdy celá daňová ztráta bude
uplatněna zpětně.

Vzdání se práva na uplatnění daňové
ztráty

Na co si dát dále pozor?

Délku lhůty pro stanovení daně je možné ovlivnit
využitím institutu vzdání se práva na uplatnění
daňové ztráty v následujících obdobích.

Rozhodnete-li se pro zpětné uplatnění daňové
ztráty, nezapomeňte věnovat pozornost také
následujícím oblastem:

Pokud se poplatník daně vzdá práva na uplatnění
daňové ztráty v obdobích následujících po
období, za které byla stanovena daňová ztráta, je
možné daňovou ztrátu uplatnit pouze zpětně.
Současně ale dochází ke zkrácení lhůty pro
stanovení daně za období, za které byla ztráta
stanovena. Lhůta pro stanovení daně za období,
v němž daňová ztráta vznikla, činí v takovém
případě tři roky od posledního dne lhůty pro
podání řádného přiznání za toto období.

▪ Zpětné uplatnění daňové ztráty při převodu
závodu, při fúzi a rozdělení,
▪ Uplatnění ztráty při podstatné změně ve
složení
společníků/akcionářů
a změně
struktury výnosů,
▪ Vliv zpětného uplatnění daňové ztráty na
zápočet daně uhrazené v zahraničí.

Zorientovat se v nastavených pravidlech není zcela jednoduché. Rádi vám proto při uplatnění daňové ztráty
nabídneme naši asistenci.

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.

Chcete dostávat náš newsletter
pravidelně?
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 outsourcingové 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.

