Červen 2016
8. června (středaí)
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
nemocenské pojištění:
Záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za květen (nemocenské pojištění je
dobrovolné).
Zdravotní pojištění:
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez
zdanitelných příjmů za květen.
9. června (čtvrtek)
Spotřební daň: splatnost daně za duben (mimo spotřební daně z lihu)
15. června (středa)
Daň z příjmů
Záloha na daň z příjmů pro čtvrtletní a pololetní plátce daně. Platí rovněž pro poplatníky, kteří
podávají přiznání k dani z příjmů v prodloužené lhůtě k 30.6.2016.
16. června (čtvrtek)
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc květen.
20. června (pondělí)
Daň z příjmů
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za květen 2016 ( z mezd )
24. června (pátek)
Spotřební daň : Splatnost daně za duben (pouze spotřební daň z lihu)
27. června (pondělí)
Daň z přidané hodnoty:
podání přiznání a daň za květen u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím.
Kontrolní hlášení:
Podání kontrolního hlášení za duben 2016
Souhrnné hlášení za květen 2016
Spotřební daň:
a) daňové přiznání za květen 2016
b) daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a
technického benzínu a mazacích olejů za květen (pokud vznikla nárok).
Energetické daně:
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen

30. června (čtvrtek)
Daň z příjmů
a) Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen
b) Odvod částek zajištění daně za květen
c) Podání přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob za rok 2014 v prodloužené lhůtě
včetně úhrady této daně.
Ostatní informace
Zveřejňování od 1.1.2016
Zveřejňování účetních závěrek řeší zákon č. 563/1991 Sb., § 21a
§ 21a, odst. 1 - Obecně platí, že účetní jednotky zveřejňují účetní závěrku v rozsahu, v jakém jimi byla
sestavena (plný nebo zkrácený rozsah, rozvaha, výkaz zisků a ztráty, příloha). Střední a velké účetní
jednotky dále sestavují přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.
§ 21a, odst. 2 – účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem,
zveřejňují účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisků a ztráty, příloha, popř. přehled o peněžních tocích a
změnách vlastního kapitálu) i výroční zprávu po jejich ověření auditorem. Přitom účetní závěrka
může být uložena jako součást výroční zprávy.
§ 21a, odst. 9 - malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní
závěrku ověřenou auditorem, nemusí zveřejňovat výkaz zisků a ztráty, pokud jim tuto povinnost
nestanoví jiný zvláštní předpis.
KATEGORIE účetních jednotek
(- k rozhodnému dni nepřekračují alespoň 2 z hodnot)
Kategorie
(par 1 b)
MIKRO
Účetní jednotky
MALÁ
Účetní jednotky
STŘEDNÍ
Účetní jednotky
VELKÁ
Účetní jednotky

aktiva
v tis Kč
do 9 000

čistý obrat
v tis Kč
do 18 000

prům. počet
zaměstnanců
do 10

zveřejnění
výsledovky
Ne

do 100 000

do 200 000

do 50

Ne

do 500 000

do 1 000 000

do 250

Ano

Vždy subjekt veřejného zájmu a vybrané účetní jednotky,
ta která překračuje 2 hodnoty střední

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

Ano

