Květen 2015
11. květen (pondělí)
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
nemocenské pojištění: Záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za duben
(nemocenské pojištění je dobrovolné).
Zdravotní pojištění: Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a
pojistné osob bez zdanitelných příjmů za duben
Spotřební daň:
- splatnost daně za březen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
20. květen (středa)
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc duben 2015.
Daň z příjmů
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za duben 2015 ( z mezd ).
Pojistné
podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2015 a splatnost zálohy na
důchodové spoření
25. květen (pondělí)
Spotřební daň:
a) Splatnost daně za březen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
b) Podání daňového přiznání za duben 2015
c) Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů,
zelené nafty a ostatních (technických benzínů za duben - pokud vznikl nárok)
Daň z přidané hodnoty:
- podání přiznání a daň za duben u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím.
- Výpis z evidence za duben 2015
Souhrnné hlášení:
Podání souhrnného hlášení za duben 2015
Energetické daně:
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2015
1. červen (pondělí)
Daň z příjmů
a) Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben
b) Odvod částek zajištění daně za duben
Daň z nemovitostí:

daň na rok 2015 splatná najednou poplatníky neprovozujícími zemědělskou výrobu a chov ryb, jejichž
roční daňová povinnost nepřesáhla Kč 5 000,-- .
a) první splátka daně na rok 2015 placené ve splátkách poplatníky neprovozujícími zemědělskou
výrobu a chov ryb.
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Posečkání a splátkování daně - rozhodování finančních úřadů
Generální finannčí ředitelství vydalo metodický pokyn finančním úřadům, jak mají rozhodovat o
žádostech subjektů o posečkání a splátkování daně. Cílem je sjednocení pravidel, aby v praxi
nevznikaly rozdíly.
Pokyn nejprve obsahuje obecné předpoklady, které je nutné splnit, aby bylo možné rozhodnout o
posečkání či splátkování daně. Základní podmínkou je úhrada správního poplatku, který v současné
době činí 400 Kč. Správce daně rozhoduje o žádosti na základě skutečností známých ze spisu a z
tvrzení a dokladů uvedených v žádosti. Je na daňovém subjektu, aby doložil, že existují důvody pro
kladné rozhodnutí o jeho žádosti posunout splatnost daně nebo povolit splátky daně. Nemůže však
být k prokazování nucen. Pokud však neprokáže, bude jeho žádost zamítnuta.
Pokud jsou naplněny zákonné důvody daňového řádu, musí být žádosti vyhověno. Neexistuje
tedy pravomoc správce daně žádost zamítnout.
Pokyn obsahuje i výčet povinností, kdy nelze se splatností posečkat či povolit splátkování
například v následujících případech:
Nelze posečkat plátci pojistného na důchodové spoření srážené pojistné, neboť v tomto
případě se jedná o soukromé prostředky poplatníka pojistného.
Posečkat nelze rovněž plátci daně úhradu záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a daň z příjmů vybíranou srážkou podle zvláštní sazby.
Nelze posečkat plátci odvodu z elektřiny ze slunečního záření tento odvod vybíraný srážkou.
Nelze posečkat zajišťovacím příkazem uložené zajištění úhrady na nesplatnou nebo doposud
nestanovenou daň.
Nelze posečkat, pokud daňový subjekt sleduje cíle jako vyhýbání se úhradě nedoplatku bez
zjevných důvodů, nepodložené oddalování daňové exekuce, neodůvodněné mírnění důsledků
plynoucí z doměření daně nebo maření možnosti správce daně uspokojit se z majetku daňového
subjektu v případě, že rozhodnutí o posečkání daňový subjekt nesplní.
Správce daně bere při rozhodování v úvahu následující skutečnosti:
podání opakované žádosti o posečkání, jestliže nebyly splněny podmínky předchozího
rozhodnutí,
aktuální výši nedoplatků evidovaných na osobních daňových účtech daňového subjektu,
platební morálku daňového subjektu,
plnění ostatních i nepeněžitých povinností,
přiměřenost délky požadovaného posečkání,
přiměřenost výše splátek, je-li žádáno o rozložení úhrady na splátky,
ekonomickou situaci daňového subjektu (lze např. využít ekonomické analýzy vycházející z
rozvahy a výsledovky a dalších podkladů ze spisu daňového subjektu),
majetkové poměry daňového subjektu,
zajištění posečkávané daně,
okolnosti, ze kterých lze dovozovat inkasovatelnost daňové pohledávky.
Při rozhodnutí se správce daně může klást další podmínky, například:
povinnost včasné a řádné úhrady všech následujících platebních povinností,
možnost použití přeplatků na jiné dani k úhradě posečkané daně,
po dobu posečkání nesmí být ohledně nemovitých věcí zajišťujících tuto daňovou pohledávku
nařízeno dražební jednání nebo vyhlášeno konání veřejné dražby.
Pokyn obsahuje další instrukce pro pracovníky finanční správy při rozhodování o žádostech o
splátkování a odkladu platby daně.

Kontrolní hlášení k DPH
Finanční správa již pracuje na formulářích pro kontrolní hlášení k DPH, které mají mít plátci
povinnost podávat od roku 2016.
Do § 101c až § 101i zákona o DPH byla zavedena administrativní povinnost podávat kontrolní hlášení
k DPH od roku 2016.
1.
Povinnost podat kontrolní hlášení má mít plátce:

který uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku nebo přijal úplatu přede
dnem uskutečnění tohoto plnění,

pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku nebo který
poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,

který uskutečňuje některá plnění týkající se investičního zlata (zprostředkovatelská služba
spočívající v obstarání dodání investičního zlata, dodání zlata nakoupeného jako neinvestiční a
přeměněné na investiční zlato, výroba investičního zlata nebo přeměna zlata na investiční zlato).
Za společnost (dříve sdružení) podává kontrolní hlášení určený společník, který podává daňové
přiznání za společnost.
2.

Kdy plátce nemusí výkaz podávat:
Pokud uskutečnil pouze plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 51
nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně podle § 63.
Pokud neuskutečnil za kalendářní měsíc žádné zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku.

3.

Kontrolní hlášení - lhůta
Plátce – právnická osoba: za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního
měsíce.
Plátce – fyzická osoba: ve lhůtě pro podání daňového přiznání (měsíčně nebo čtvrtletně).
Lhůty nelze prodloužit.
Jsou-li splněny podmínky v jednom měsíci, neznamená to automaticky povinnost podávat
kontrolní hlášení za každý následující kalendářní měsíc. Povinnost podat kontrolní hlášení jen
tehdy, jsou-li splněny podmínky. Například za leden, únor a březen ne, následně pak za duben atp.








4.
Kontrolní hlášení - náležitosti
Obsahem kontrolního hlášení mají být údaje potřebné pro správu DPH, nejsou explicitně stanoveny
zákonem o DPH. Podle důvodové zprávy budou náležitosti určeny prostřednictvím formuláře správce
daně (tzv. formulářové podání).
Podle předběžného návrhu formuláře by se měla plnění přiznávat v členění podle různých režimů a
podle toho, zda je plátce na straně poskytovatele nebo příjemce plnění:

Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen
přiznat daň příjemce plnění (§ 92a) – namísto dosavadního výpisu z evidence pro daňové účely
podle § 92a

Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat
daň příjemce (§ 92a) – namísto dosavadního výpisu z evidence pro daňové účely podle § 92a

Zdanitelná plnění s místem plnění v ČR přijatá od příjemce neusazeného v ČR

Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato

Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění s povinností přiznat daň na straně poskytovatele
včetně plnění uvedených na zjednodušených daňových dokladech, na kterých je uvedeno DIČ
odběratele

Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění s povinností přiznat daň na straně poskytovatele, na
která byly vystaveny zjednodušené daňové doklady nebo nevznikla povinnost daňové doklady
vystavit

Přijatá zdanitelná plnění, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně, včetně plnění
uvedených na zjednodušených daňových dokladech, na kterých je uvedeno DIČ odběratele

Přijatá zdanitelná plnění, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně na základě
zjednodušených daňových dokladů
Jde o poměrně detailní rozlišení poskytnutých i přijatých plnění, které může v praxi zkomplikovat
plátcům administrativní povinnosti k DPH. Prozatím jde o návrh, finální podoba může být odlišná.

S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat.
S přátelským pozdravem
Ing. Zdeněk Hamáček
jednatel

