
Aktuální informace k platbě záloh na dani silniční
Finanční správa ČR připomíná, že zálohu na daň silniční je třeba uhradit tak, aby byla nejpozději do 15.
10. 2020 připsána na účet správce daně pouze tehdy, pokud nepatříte mezi vybrané subjekty, u nichž
převažující část příjmů v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 bezprostředně pocházela z jedné nebo více
činností vyjmenovaných v rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně, které byly od 14. 10. 2020
zakázány nebo omezeny Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 12. 10.
2020 č. 1021.
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Finanční správa ČR připomíná, že zálohu na daň
silniční je třeba uhradit tak, aby byla nejpozději do
15. 10. 2020 připsána na účet správce daně pouze
tehdy, pokud nepatříte mezi vybrané subjekty, u
nichž převažující část příjmů v období od 1. 6. 2020
do 30. 9. 2020 bezprostředně pocházela z jedné nebo
více činností vyjmenovaných v rozhodnutí
ministryně financí o prominutí daně, které byly od 14.
10. 2020 zakázány nebo omezeny Usnesením vlády
České republiky o přijetí krizového opatření ze dne
12. 10. 2020 č. 1021.
U těchto vybraných subjektů byly zálohy na rok 2020
prominuty, vybraný daňový subjekt uhradí daň silniční za zdaňovací období roku 2020 do konce ledna
2021. U subjektů, kterých se uvedené prominutí záloh netýká, je třeba zálohy splatné 15. 4., 15. 7. a 15.
10. 2020 uhradit nejpozději do 15.10.2020 tak, aby v souvislosti s jejich pozdní úhradou nevznikl úrok z
prodlení.

Poznámky pod čarou:
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https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/autor/financni-sprava-cr
https://www.daneprolidi.cz/aktualita/informace-k-platbe-zalohy-na-dan-silnicni-k-15-10-2020-v-souvislosti-s-prominutim-uroku-covid-19-ak.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-16
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-299

