Prosinec 2016
8. prosinec (čtvrtek)
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za listopad
(nemocenské pojištění je dobrovolné).
Zdravotní pojištění:
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez
zdanitelných příjmů za listopad.
12. prosinec (pondělí)
Spotřební daň: splatnost daně za říjen (mimo spotřební daně z lihu)
15. prosinec (čtvrtek)
Čtvrtletní záloha na daň z příjmů ve výši ¼ poslední známé daňové povinnosti.
Pololetní záloha na daň z příjmů ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti.
Upozornění: Zálohy se zaokrouhlují na celé stokoruny nahoru.
Silniční daň:
Záloha na daň za říjen a listopad.
16. prosinec (pátek)
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc listopad.
20. prosinec (úterý)
Daň z příjmů
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za listopad ( z mezd )
27. prosinec (úterý)
Daň z přidané hodnoty:
Podání přiznání a daň za listopad u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím.
Souhrnné hlášení:
Podání souhrnného hlášení za listopad 2016
Kontrolní hlášení:
Podání kontrolního hlášení za listopad 2016
Spotřební daň: Podání přiznání a
a) daňové přiznání za listopad
b) daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a
technického benzínu a mazacích olejů za listopad (pokud vznikla nárok).
c) Splatnost daně za říjen (pouze spotřební daň z lihu)
Energetické daně:
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad

Ostatní informace

DPH u stravovacích služeb
S účinností od 1. prosince 2016 dochází k přeřazení stravovacích služeb do snížené sazby daně 15
%. Generální finanční ředitelství k problematice chystá výklad.
Od prosince je do přílohy č. 2 zákona o DPH doplněna položka, podle které 15% sazbě daně
podléhají stravovací služby vč. podávání nápojů s výjimkou alkoholických nápojů. Podmínkou je, aby
nešlo o stravování již od daně osvobozené podle § 57 až § 59 zákona o DPH. Osvobozeno od daně je
stravování studentů ve školních jídelnách (ne však vysokoškolských studentů) nebo stravování v
rámci zdravotních a sociálních služeb.
Vymezení pomocí kódu klasifikace CZ-CPA znamená, že by sem měly spadat služby uvedené v kódu
56, tj. veškeré restaurační, cateringové nebo ostatní stravovací služby a služby podávání nápojů.
Dalším kritériem je, aby služba odpovídala slovnímu popisu uvedenému v příloze č. 2 zákona o DPH.
Podávání alkoholických nápojů nebo tabákových výrobků podléhá vždy základní sazbě daně.
Generální finanční ředitelství upozorňuje, že pokud je objednáno polední menu s nealkoholickým
nápojem, bude podléhat snížené sazbě daně 15 %. U poledního menu s alkoholickým nápojem bude
potřeba plnění rozdělit a u alkoholického nápoje uplatnit základní sazbu daně.

Změny v daních od roku 2017
Návrh změn daňových zákonů je stále na počátku legislativního procesu. Zřejmě dojde k posunu
účinnosti.
Poslanecká sněmovna má k projednání celý balík změn, které jsou obsaženy ve sněmovním tisku
873. Mají novelizovat následující předpisy:
 zákon o daních z příjmů
 zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
 zákon o dani z přidané hodnoty
 zákon o místních poplatcích a zákon o správních poplatcích
 daňový řád
 zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv
duševního vlastnictví
Poslanci již schválili návrh v 1. čtení. Nicméně je ještě čeká 2. a 3. čtení v Poslanecké sněmovně,
následně pak schválení Senátu. Parlamentem schválený zákon musí ještě podepsat prezident a vydat
Sbírka zákonů.
Navržená účinnost od 1. ledna 2017 se ve světle celého nutného legislativního procesu zdá být
nereálná. Lze očekávat její posun na 1. dubna 2017. Což u daní z příjmů znamená pro období
započatá 1. dubna 2017 a později (většinově pro zdaňovací období roku 2018). Výjimkou jsou změny
ve prospěch poplatníků, které mohou být účinné i zpětně již pro rok 2017.

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2017
mnoho zdraví a štěstí.
S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat.
S přátelským pozdravem
Ing. Zdeněk Hamáček
jednatel

