Únor 2015
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 2015.
Biopaliva : Hlášení dle § 19, odst. 9, zákona č. 201/2012 Sb.
Zákonné pojištění odpovědnosti úrazu nebo nemoci z povolání (§ 12, odst. 3, Vyhlášky
Ministerstva financí České republiky č. 125/1993 Sb.)
9. únor (pondělí)
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za leden
(nemocenské pojištění je dobrovolné).
Zdravotní pojištění:
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez
zdanitelných příjmů za leden.
Spotřební daň: splatnost daně za prosinec (mimo spotřební daně z lihu)
16. únor (pondělí)
Daň z příjmů
Poslední den, kdy poplatník, u kterého lze provést roční zúčtování daňových záloh ze závislé činnosti
za rok 2014, může písemně požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování těchto
záloh.
Poslední den, kdy poplatník daně z příjmů ze závislé činnosti, který uplatňuje nárok na nezdanitelné
částky ze základu daně, musí u zaměstnavatele podepsat pro rok 2015 Prohlášení poplatníka … .
Podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
17. únor (úterý)
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc leden.
20. únor (pátek)
Daň z příjmů
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za leden ( z mezd )
Pojistné
Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden a splatnost zálohy na důchodové
spoření
24. únor (úterý)
Spotřební daň: splatnost daně za prosinec (pouze spotřební daň z lihu)

25. únor (středa)
Daň z přidané hodnoty:
Podání přiznání a daň za leden u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím
Souhrnné hlášení:
Podání souhrnného hlášení za leden 2015
Výpis z evidence:
Podání souhrnného hlášení za leden 2015
Spotřební daň: Podání přiznání a
a) daňové přiznání za leden 2015
b) daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a
technického benzínu a mazacích olejů za leden (pokud vznikla nárok)
Energetické daně:
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2015
2. březen (pondělí)
Daň z příjmů
a) odvod částek zajištění daně za leden
b) odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden
Odvod z loterií a jiných podobných her
Podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období
2014
Daň z příjmů
Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2013
Ostatní informace
Novinky v DPH od roku 2015
Dne 31. prosince 2014 vyšla pod číslem 360/2014 ve Sbírce zákonů novela zákona o DPH a na ni
navazující nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro
použití režimu přenesení daňové povinnosti. Ustanovení o účinnosti obsahovalo chybu.
Novelizace rozšiřuje použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce při dodání zboží a
poskytnutí služeb. Do zákona o DPH byla doplněna příloha č. 6, která vymezuje rozsah plnění, u
kterých má být použit režim přenosu daňové povinnosti, pokud tak vláda stanoví nařízením.
Vláda vydala nařízení, podle něhož se přenos daňové povinnosti má týkat těchto artiklů:
•převod povolenek na emise skleníkových plynů (doposud rovněž podléhal režimu přenosu povinnosti
přiznat daň na příjemce),
•obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy,
•kovy včetně drahých kovů s vyjmenovanými výjimkami,
•mobilní telefony,
•integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky a desky plošných
spojů osazené těmito obvody, které jsou dodávány ve stavu před zabudováním do výrobků pro
konečné uživatele,
•přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat,
•videoherní konzole.
Nařízení vymezuje položky prostřednictvím kódů nomenklatury celního sazebníku. S výjimkou
emisních povolenek, kde není žádný limit, se režim přenosu povinnosti přiznat daň použije pouze
tehdy, pokud celková částka základu daně překračuje částku 100 000 Kč.
Nejasnost je v účinnosti režimu u jednotlivých položek. Z ustanovení o účinnosti vyplývá, že s
výjimkou cukrové řepy se režim přenosu použije u všech položek již od 1. ledna 2015.
Ministerstvo financí však upozorňuje, že ve Sbírce zákonů došlo k tiskové chybě, když je v nařízení
namísto správného textu „1. dubna 2015“ uveden text „1. ledna 2015“. Chyba byla opravena.

Účinnost podle znění schváleného vládou je následující:
•emisní povolenky od 1. ledna 2015,
•cukrová řepa od 1. září 2015,
•ostatní položky od 1. dubna 2015.
Novela č. 360/2014 Sb. přinesla změny u nemovitých věcí, jejichž účinnost se částečně
posouvá do roku 2016. Generální finanční ředitelství pracuje na informaci k uplatňování zákona
o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2015.
Při schvalování novelizace zákonem č. 360/2014 Sb. došlo pozměňovacím návrhem k odkladu
účinnosti nového znění § 56 a § 56a zákona o DPH, které se zabývají dodáním nemovitých věcí a
jejich nájmem, až od 1. ledna 2016. Pro rok 2015 se tedy použije úprava platná pro rok 2014.
Generální finanční ředitelství připravuje podrobnou informaci k uplatňování zákona o DPH u
nemovitých věcí po 1. 1. 2015. Doposud není jasný výklad zejména v následujících oblastech:

Jak určit podlahovou plochu rodinného domu pro sociální bydlení
Zde přichází v úvahu jak varianta, že do podlahové plochy rodinného domu pro sociální bydlení se:
1.
nezapočítává podlahová plocha balkónů, teras, lodžií, sklepů, komor, garáže, dílny a
podobných místností, tedy se postupuje obdobně jako u bytů pro sociální bydlení,
2.
započítává podlahová plocha všech místností v domě, tedy se postupuje jako doposud.


Co je funkčním celkem
Definice tohoto nově zaváděného pojmu je obsažena v § 48 odst. 3 zákona o DPH ve znění účinném
od 1. 1. 2015. Lze ji využít zejména pro účely sazeb daně u dokončené stavby pro bydlení nebo u
dokončené stavby pro sociální bydlení. Jak GFŘ konstatuje, stavba a pozemek, na kterém stavba
stojí, jsou věcí hlavní a ostatní sousedící pozemky provozně a funkčně související jsou včetně dalších
staveb, pokud se na nich nacházejí a rovněž slouží k provozu stavby nebo plnění její funkce, věcmi
vedlejšími. Otázkou je, zda věc hlavní a věci vedlejší musí náležet stejnému právnímu vlastníkovi.

Jak negativně vymezit stavební pozemek
Osvobození převodu pozemku je vázáno na absenci stavby spojené se zemí pevným základem.
Principiálně jde o nezastavěný pozemek, který není určen k zástavbě. Je otázku, zda za nezastavěný
může být považován i pozemek, na kterém se nacházejí drobné stavby a stavby sloužící k ochraně či
kvalitnějšímu využití pozemku, které (byť pevně spojené se zemí) nemají při případném dodání
pozemku určující význam, např. do země zapuštěná či zabetonovaná lavička, sušák, anténa, dětská
houpačka apod.

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

