Leden 2015
8. leden (čtvrtek)
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za prosinec
(nemocenské pojištění je dobrovolné).
Zdravotní pojištění:
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez
zdanitelných příjmů za prosinec.
9. leden (pátek)
Spotřební daň: splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daně z lihu)
19. leden (pondělí)
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc prosinec.
20. leden (úterý)
Daň z příjmů
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za prosinec ( z mezd )
Pojistné
Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 a splatnost zálohy na
důchodové spoření
26. leden (pondělí)
Spotřební daň:
a) daňové přiznání za prosinec
b) daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a
technického benzínu a mazacích olejů za prosinec (pokud vznikla nárok)
c) splatnost daně za listopad (pouze spotřební daň z lihu)
Daň z přidané hodnoty:
a) podání přiznání a daň za prosinec u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím
b) podání přiznání a daň za čtvrté čtvrtletí u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím
Souhrnné hlášení:
Podání souhrnného hlášení za prosinec 2014 a 4. čtvrtletí 2014
Výpis z evidence:
Podání Výpisu z evidence za prosinec 2014
Energetické daně:
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2014
2. únor (pondělí)
Daň z příjmů
a) odvod částek zajištění daně za prosinec
b) odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec

Silniční daň: Podání přiznání a splatnost daně za rok 2014, zaplacené zálohy se započtou na úhradu
skutečné daně.
Daň z nabytí nemovitých věcí: Podání přiznání nebo dílčího přiznání na rok 2014.
Daň darovací: Přiznání k dani z veškerého majetku bezúplatně nabytého za kalendářní rok 2014
právnickými osobami podle § 21, odst. 1, písm. d), zákona č 357/1992 Sb., o dani dědické, dani
darovací a dani z převodů nemovitosti, v platném znění.
Biopaliva : Hlášení dle § 3a, odst. 6, zákona č. 86/2002 Sb.
Zákonné pojištění odpovědnosti úrazu nebo nemoci z povolání (§ 12, odst. 3, Vyhlášky
Ministerstva financí České republiky č. 125/1993 Sb.)
Ostatní informace
Ručení za nezaplacenou DPH již od 540 000 Kč
Snížení limitu pro platby hotovosti má vliv na vznik ručení za DPH nezaplacenou dodavatelem. Od 1.
12. 2014 byla hranice snížena na 540 000 Kč.
Od 1. prosince 2014 byl novelizován zákon o omezení plateb v hotovosti tak, že byl snížen limit pro
platby v hotovosti z 350 000 Kč na 270 000 Kč,
Tato položka má vliv na vznik ručení za neodvedenou DPH. Příjemce zdanitelného plnění ručí za
nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud úplata byla poskytnuta zcela nebo zčásti na jiný účet než
účet poskytovatele, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců. To platí jen u plateb
překračujících dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž
překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně.
Do konce listopadu 2014 vznikalo ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty v případě, kdy
úplata za zdanitelné plnění překročí 700 000 Kč.
Od prosince 2014 vzniká ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty v případě, kdy úplata za
zdanitelné plnění překročí 540 000 Kč.

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí
o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství
za 1. až 3. čtvrtletí 2014 pro účely zákona o zaměstnanosti
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 57 odst. 2, § 77 odst. 2, § 82 odst. 1, § 113 odst.
7, § 114 odst. 2 a § 122 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, sděluje, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2014 činí
25 179 Kč.
Povinná elektronická komunikace s finanční správou se rozšiřuje o další subjekty
S účinností od 1. ledna 2015 bude platit, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce
zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku
ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních
údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání, hlášení a vyúčtování,
učinit pouze elektronicky - datovou zprávou.
Tato datová zpráva musí být ve správcem daně stanoveném formátu a struktuře a musí být
odeslaná nejlépe prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (dostupné na
internetových stránkách finanční správy), a to s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze
přihlásit do jeho datové schránky nebo podepsaná uznávaným elektronickým podpisem. Další
možností je odeslání prostřednictvím datové schránky. Všechny tyto způsoby jsou přípustné.
Za nedodržení povinné elektronické formy u podání, jejichž Seznam je zveřejněn na internetu finanční
správy na úředních deskách finančních úřadů, uloží správce daně pokutu ve výši 2000 Kč. Pokud
daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní, může
mu správce daně uložit pokutu až do 50 000 Kč.
Podrobnější informace, zejména k formátu a struktuře datové zprávy, jsou dostupné na internetových
stránkách finanční správy na www.financnisprava.cz.
Stávající okruh subjektů, povinných komunikovat s finanční správou elektronicky, se tím rozšíří.
Například od počátku roku 2014 povinně elektronicky podávají svá daňová přiznání, dodatečná

daňová přiznání a hlášení včetně příloh, přihlášky k registraci a oznámení o změně registračních
údajů, všichni plátci DPH. Výjimku tvoří pouze plátci DPH – fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12
bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč a nemají
zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky.
Povinná elektronická komunikace se správcem daně se vztahuje mimo jiné také na všechny plátce
DPH bez rozdílu, pokud jde o podání Výpisu z evidence pro daňové účely v režimu přenesení daňové
povinnosti, tzv. reverse charge a souhrnného hlášení.
Finanční úřady se při daňových kontrolách zaměří na převodní ceny
Ke zjištění podrobných informací o transakcích se spojenými osobami jim poslouží nová
příloha daňového přiznání.
Generální finanční ředitelství se prostřednictvím finančních úřadů a územních pracovišť hodlá při
daňových kontrolách českých společností i podnikajících fyzických osob plošně zaměřit na kontrolu
nastavení cen u transakcí mezi personálně či majetkově spojenými osobami tzv. převodních cen.
Důvodem je obava z eventuálního krácení daňové povinnosti ve vztahu k zahraničním subjektům.
V průběhu letošního roku byl vybraným daňovým subjektům plošně rozeslán dotazník, na základě
kterého finanční úřady získaly přehled o situaci daňových subjektů a transakcích se spojenými
osobami. Vyplnění formuláře bylo dobrovolné.
Obdobné údaje, týkající se transakcí se spřízněnými osobami, budou nově součástí Přílohy přiznání
k dani z příjmů právnických osob již za zdaňovací období roku 2014. Tato speciální příloha je
obvyklou součástí správy daní v mnoha zemích.
Povinnost vyplňovat přílohu budou mít daňové subjekty splňující alespoň jedno z následujících kritérií:
a) aktiva celkem více než 40 mil. Kč.
b) čistý obrat více než 80 mil. Kč, nebo c) průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50,
za předpokladu že:
1. uskutečnily transakci se spojenou osobou se sídlem v zahraničí. Přílohu vyplní pouze ve
vztahu k těmto zahraničním spojeným osobám, nebo
2. vykázaly daňovou ztrátu, a současně uskutečnily transakci se spojenou osobou, a to
zahraniční a/nebo tuzemskou. Přílohu vyplní ve vztahu ke všem spojeným osobám, nebo
3. jsou příjemci investiční pobídky formou slevy na dani a současně uskutečnily transakci se
spojenou osobou, a to zahraniční a/nebo tuzemskou. Přílohu vyplní ve vztahu ke všem
spojeným osobám.
Získané údaje využije finanční správa v rámci analýzy rizik při výběru subjektů pro daňovou kontrolu.
Díky tomu bude moci být daňová kontrola převodních cen cílenější a méně zatěžující pro daňové
subjekty, které mají transakce se spojenými osobami řádně zdokumentovány a nastaveny v souladu
se zákonem a mezinárodně uznávaným principem tržního odstupu.

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2015
mnoho zdraví a štěstí.
S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat.
S přátelským pozdravem
Ing. Zdeněk Hamáček
jednatel

