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ZÁKON
ze dne 11. května 2022
o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným
invazí vojsk Ruské federace

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§1

Opatření v oblasti odpočtu bezúplatného plnění od základu daně

(1)
Za zdaňovací období roku 2022 lze podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů
od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu nejvýše 30 % ze
základu daně.
(2)
Za zdaňovací období skončená v období od 1. března 2022 do 28. února 2023
lze podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů od základu daně sníženého
podle § 34 zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu bezúplatného plnění
v úhrnu nejvýše 30 % ze základu daně sníženého podle § 34 zákona o daních
z příjmů.
(3)
Ustanovení § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů se použijí i na
bezúplatné plnění poskytnuté v roce 2022
a)
za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny, pokud příjemce bezúplatného
plnění splňuje podmínky, za kterých lze od základu daně odečíst hodnotu
bezúplatného plnění, nebo
b)
Ukrajině, jejím územně správním celkům nebo právnickým nebo fyzickým
osobám se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny, pokud příjemce
bezúplatného plnění a účel bezúplatného plnění splňují podmínky, za
kterých lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění․
(4)
Ustanovení § 15 odst. 9 zákona o daních z příjmů se použije i v případě, jde-li
o snížení základu daně o hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého v roce
2022 poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, který je daňovým rezidentem
Ukrajiny.
(5)
Odstavce 3 a 4 lze použít pouze pro zdaňovací období, ve kterém bylo
bezúplatné plnění poskytnuto.

§2

Opatření v oblasti osvobození od daně z příjmů

(1)
Od daně z příjmů se osvobozuje
a)
příjem zaměstnance podle zákona o daních z příjmů ve formě
poskytnutého ubytování ve zdaňovacím období roku 2022, je-li poskytnuto
zaměstnavatelem podle zákona o daních z příjmů tomuto zaměstnanci
a jeho rodinnému příslušníkovi s bydlištěm na území Ukrajiny z důvodu, že
tento rodinný příslušník opustil Ukrajinu v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na jejím území vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, a
b)
bezúplatný příjem poskytnutý v roce 2022 za účelem podpory obranného
úsilí Ukrajiny.
(2)
Odstavec 1 lze použít pouze pro zdaňovací období, ve kterém bylo plnění
poskytnuto.
§3

Opatření v oblasti daňových výdajů

(1)
Výdajem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů
podle zákona o daních z příjmů je výdaj na bezúplatné nepeněžité plnění
poskytnuté v roce 2022 na pomoc Ukrajině, jejím územně správním celkům
nebo právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území
Ukrajiny v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným
invazí vojsk Ruské federace na účely, pro které lze od základu daně odečíst
hodnotu bezúplatného plnění.
(2)
Odstavec 1 lze použít pouze pro zdaňovací období, ve kterém byl výdaj
vynaložen.
(3)
Pokud poplatník daně z příjmů výdaj podle odstavce 1 uplatní jako výdaj
vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, nelze
související bezúplatné nepeněžité plnění uplatnit jako nezdanitelnou část
základu daně ani jako položku snižující základ daně.
§4

Opatření v oblasti správních poplatků

(1)
Orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány
právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy, které
vyměřují nebo vybírají správní poplatky podle zákona o správních
poplatcích (dále jen „správní úřad“), se zmocňují k upuštění od vybrání
správního poplatku od fyzické osoby, která vstupuje nebo pobývá na území
České republiky v návaznosti na ozbrojený konflikt na území Ukrajiny vyvolaný
invazí vojsk Ruské federace (dále jen „dotčený poplatník“). Toto zmocnění se
vztahuje na správní poplatek, u kterého vznikla poplatková povinnost do
31. března 2023.
(2)
Pokud správní úřad nevybral správní poplatek od dotčeného poplatníka
v období ode dne 24. února 2022 do dne bezprostředně předcházejícímu dni
nabytí účinnosti tohoto zákona, hledí se na to jako na upuštění od vybrání
správního poplatku na základě zmocnění podle odstavce 1.
(3)
Správní úřad se zmocňuje k vrácení správního poplatku dotčenému poplatníkovi
vybraného v období ode dne 24. února 2022 do dne bezprostředně
předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona. V takovém případě správní
úřad vrátí správní poplatek v plné výši na žádost dotčeného poplatníka.
Ustanovení § 7 odst. 3 a 5 zákona o správních poplatcích se použijí obdobně.
(4)
Správní úřad zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový
přístup, že využívá zmocnění podle odstavce 1 nebo 3, s uvedením správních
poplatků, od jejichž vybrání upouští.
§5

Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.

