Květen 2016
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.)
9. 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
10. květen (úterý)
Spotřební daň:
- splatnost daně za březen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
17. květen (úterý)
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc duben 2016.
20. květen (pátek)
Daň z příjmů
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za duben 2016 ( z mezd ).
25. květen (středa)
Spotřební daň:
a) Splatnost daně za březen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
b) Podání daňového přiznání za duben 2016
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.
Souhrnné hlášení:
Podání souhrnného hlášení za duben 2016
Kontrolní hlášení:
Podání kontrolního hlášení za duben 2016
Energetické daně:
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2016
31. květen (úterý)
Daň z příjmů
d) Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben
e) Odvod částek zajištění daně za duben
Daň z nemovitostí:
daň na rok 2016 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.

Ostatní informace
Od 1. prosince budou podnikatelé povinni elektronicky evidovat tržby
Od 1. prosince 2016 se bude elektronická evidence tržeb týkat segmentu ubytování, stravování a
pohostinství - CZ-NACE skupina 55 a 56.
Od 1. března 2017 se připojí segment maloobchody a velkoobchody - CZ-NACE skupina 45, 46 a 47
Ve třetí fázi, od 15. měsíce po spuštění (pravděp. 1. 3. 2018), se mají zapojit podnikatelé provozující
ostatní činnosti tj. např. svobodná povolání, dopravu či zemědělství, s výjimkou těch, které jsou
zařazeny do čtvrté fáze.
Od 18. měsíce od spuštění (pravděp. 1. 6. 2018) se jako poslední do evidence zapojí vybraná
řemesla a výrobní činnosti: Čtvrtá fáze - CZ-NACE skupina 13-17, 20.4, 22, 23, 25, 31-33, 43, 95, 96
Co je třeba z hlediska technického zabezpečení:
Obecně k naplnění podmínek zákona o evidenci tržeb je nutné DATOVÉ PŘIPOJENÍ (internet nebo
mobilní internetové připojení), které umožní se ve chvíli přijetí platby spojit s Finanční správou, jež do
2 sekund vygeneruje a zašle fiskální identifikační kód. Ten bude vytištěn na účtence.
Pro fungování systému elektronické evidence tržeb je dále nutné ZAŘÍZENÍ (přístroj) včetně softwaru
nebo aplikace, které umožní platbu (tržbu) zaevidovat, spojit se s Finanční správou, přijmout zmíněný
fiskální identifikační kód a údaje odeslat, jakož též vytisknout účtenku (kterou dáte k dispozici
kupujícímu).

Před přijetím první elektronicky evidované tržby je třeba se „registrovat“ u správce daně.
REGISTRACÍ se zde rozumí autentizace. Ta slouží k přístupu na server Finanční správy. Poplatník je
povinen před přijetím první evidované tržby podat žádost o autentizační údaje. Ty získá buď osobně
na finančním úřadě, nebo prostřednictvím webového portálu správce daně pomocí přihlašovacích
údajů do datové schránky, má-li ji. Pokud poplatník požádal o autentizační údaje přes webový portál
(ve formátu a struktuře, kterou určí správce daně), správce daně je přidělí poplatníkovi bez
zbytečného odkladu prostřednictvím datové schránky. Pokud podáte žádost o autentizační údaje
ústně do protokolu (tedy na finančním úřadě), správce daně Vám je přidělí v rámci tohoto jednání. Po
aktivaci portálového účtu pomocí autentizačních údajů poplatníka lze generovat jeden či více
certifikátů. Bude tak zabezpečeno, aby evidované tržby byly přiřazeny konkrétnímu poplatníkovi, a
nemohlo dojít k mylnému přiřazení tržeb někomu jinému. Autentizace by měla být možná v předstihu,

a to prvním dnem pátého kalendářního měsíce ode dne vyhlášení zákona, tzn. pravděpodobně od
1.8.2016.

Kontrolní hlášení
Ze strany správce daně je prostřednictvím kontrolního hlášení zesílen tlak na kontrolu a vymáhání
DPH. Jedná o snahu co nejvíce využít ustanovení § 109, zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty – institut ručení příjemce zdanitelného plnění a následná možnost využití § 106a, zákona č.
234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty – institut nespolehlivého plátce. .
S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat.
S přátelským pozdravem
Ing. Zdeněk Hamáček
jednatel

