Duben 2016
1. duben (středa)
Daň z příjmů
a) Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2015
b) Podání plné moci k zastupování, pokud daňové přiznání za rok 2015 zpracovává a předkládá
daňový poradce v prodloužené lhůtě (§ 136 odst. 2, zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu,
v platném znění)
c) Podání přiznání a zaplacení daně z příjmů za rok 2015 v neprodloužené lhůtě. Zálohy na daň
zaplacené v průběhu zdaňovacího období 2015 se započtou na úhradu skutečné daně za rok
2054. Zálohové období je období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne
lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro
podání daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období.
Pojistné
a) podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2015
b) podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015
v neprodloužené lhůtě.

8. duben (pátek)
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za březen
(nemocenské pojištění je dobrovolné).
Zdravotní pojištění:
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez
zdanitelných příjmů za březen.
11. duben (pondělí)
Spotřební daň:
- splatnost daně za únor 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
15. duben (pátek)
Silniční daň
Záloha na silniční daň za I. čtvrtletí 2016

18. duben (pondělí)
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc březen.
20. duben středa)
Daň z příjmů
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za březen 2016 ( z mezd ).
odvod z loterií a jiných podobných her
podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí
2016

Daň z přidané hodnoty:
Daňové přiznání a daň k MOSS

25. duben (pondělí)
Daň z přidané hodnoty:
a) podání přiznání a daň za březen u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím.
b) podání přiznání a daň za první čtvrtletí plátců s čtvrtletním zdaňovacím obdobím
Souhrnné hlášení:
Podání souhrnného hlášení za březen 2016 a I. čtvrtletí 2016
Kontrolní hlášení:
Podání kontrolního hlášení za březen 2016
Energetické daně:
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen
Spotřební daň:
a) splatnost daně za únor 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
b) Podání daňového přiznání za březen 2016
c) Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů,
zelené nafty a ostatních (technických benzínů za březen - pokud vznikl nárok)
2. květen (pondělí)
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
nemocenské pojištění.
a) podání Přehledu za rok 2015 osobami samostatně výdělečně činnými podávajícími přiznání
k dani z příjmů v neprodloužené lhůtě.
b) Osoby samostatně výdělečně činné, jimž bude přiznání k dani z příjmů zpracovávat a
předkládat daňový poradce, oznámí tuto skutečnost příslušné správě sociálního zabezpečení.
Zdravotní pojištění
a) Podání Přehledu za rok 2015 osobami samostatně výdělečně činnými podávajícími přiznání
k dani z příjmu fyzických osob v neprodloužené lhůtě.
b) Osoby samostatně výdělečně činné, jimž bude přiznání k dani z příjmů zpracovávat a
předkládat daňový poradce v prodloužené lhůtě, oznámí tuto skutečnost příslušné zdravotní
pojišťovně.
.
Daň z příjmů
a) Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen
b) Odvod částek zajištění daně za březen
c) Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období
2015
Zákonné pojištění odpovědnosti ( § 12. odst. 3, vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 125/1993 Sb., pojištění firmy pro případ úrazu zaměstnance atd.)

Ostatní informace
Povinnost uložení účetní závěrky ve Sbírce listin a zveřejňování údajů
Účetní jednotka bez povinnosti auditu
Termín pro zveřejnění ve Sbírce listin
Účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu
Bez zbytečného odkladu
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Sestavení do 3 měsíců od skončení účetního

období, zveřejnění bez zbytečného odkladu
Účetní jednotky s povinným auditem
Účetní závěrka v plném rozsahu
Zpráva o auditu (případné informace, že údaje
nebyly schváleny)
Výroční zpráva
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Do 30 dnů po ověření ÚZ auditorem a schválení
valnou hromadou
Do 30 dnů po ověření ÚZ auditorem a schválení
valnou hromadou
Do 30 dnů po ověření auditorem a schválení
valnou hromadou
Sestavení do 3 měsíců od skončení účetního
období, zveřejnění bez zbytečného odkladu

Rozšíření institutu nespolehlivý plátce
Od roku 2017 má novelizací zákona o DPH dojít k zavedení institutu nespolehlivé osoby tak, aby se
dosavadní nespolehliví plátci nemohli zbavit svého statutu založením nové osoby s novou registrací k
DPH.
Od 1. ledna 2013 byl do zákona o DPH doplněn institut nespolehlivého plátce. Jedním z důvodů
zavedení byla skutečnost, že již nebylo možné sankcionovat neplnění povinností plátce zrušením
registrace.
Nespolehlivým plátcem se stává plátce, který závažným způsobem poruší povinnosti vztahující se ke
správě DPH. Co správce daně rozumí pod porušením povinností vztahujících se ke správě DPH
závažným způsobem, je popsáno v informaci Generálního finančního ředitelství.
Nově se navrhuje zavést nový institut „nespolehlivé osoby“. Tou se může stát jakákoli fyzická
nebo právnická osoba rozhodnutím správce daně nebo ze zákona. Rozhodnutím správce daně může
být za nespolehlivou osobu označena jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která není plátcem,
pokud závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě DPH (za obdobných
podmínek jako u nespolehlivého plátce). Nejde pouze o povinnosti vyplývající ze zákona o DPH, ale
rovněž o povinnosti vyplývající z daňového řádu.
Nespolehlivou osobou se ze zákona stane nespolehlivý plátce, jehož registrace byla zrušena, protože
závažným způsobem porušil své povinnosti vztahující se ke správě DPH a získal statut
nespolehlivého plátce, který mu zůstal až do pravomocného zrušení registrace.
Správce daně má zveřejňovat kromě nespolehlivých plátců nově také nespolehlivé osoby.
Pokud nespolehlivá osoba po dobu 1 roku závažným způsobem neporušují své povinnosti vztahující
se ke správě DPH, správce daně na její žádost rozhodne, že již nejsou nespolehlivými.
Zároveň má dojít také k rozšíření úpravy ručení za daň, a to pro případy obchodování s osobou, o níž
je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněno, že je nespolehlivou.
S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat.
S přátelským pozdravem
Ing. Zdeněk Hamáček

