Srpen 2016
1. srpen (pondělí)
Daň z příjmů
a) odvod částek zajištění daně za červen
b) odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
nemocenské pojištění: Podání Přehledu za rok 2015 osobami samostatně výdělečně činnými
podávajícími přiznání k dani z příjmů v prodloužené lhůtě.
Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění: Podání Přehledu za rok 2015 osobami samostatně
výdělečně činnými podávajícími přiznání k dani z příjmů v prodloužené lhůtě.
Zákonné pojištění odpovědnosti ( viz. § 121. odst. 3., Vyhlášky Ministerstva financí České republiky
č. 125/1993 Sb., v platném znění).
Hovotý jen 1. Serpen
10. srpen (pondělí)
Zdravotní pojištění:
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez
zdanitelných příjmů za červenec.
Spotřební daň: splatnost daně za červen (mimo spotřební daně z lihu)

18. srpen (úterý)
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc červenec

20. srpen (čtvrte)
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za červenec ( z mezd )
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za červenec
(nemocenské pojištění je dobrovolné).
Pojistné
podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2015 a splatnost zálohy na
důchodové spoření
24. srpen (pondělí)
Spotřební daň:
a) daňové přiznání za červenec
b) daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a
technického benzínu a mazacích olejů za červenec (pokud vznikla nárok)
c) splatnost daně za červen (pouze spotřební daně z lihu)

25. srpen (úterý)
Daň z přidané hodnoty:

podání přiznání a daň za červenec u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím.
Výpis z evidence za druhé čtvrtletí 2015 a za červen 2015
Souhrnné hlášení:
Podání souhrnného hlášení za červenec 2015
Energetické daně:
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2014.

31. srpen (pondělí)
Daň z příjmů
c) odvod částek zajištění daně za červenec
d) odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec
Daň z nemovitých věcí
splatnost 1.splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)

Ostatní informace

Změny v účetní vyhlášce od roku 2016
Novelizace vyhlášky provádějící zákon o účetnictví pro podnikající účetní jednotky má změnit
strukturu výkazů i účtování o zásobách a majetku.
Ministerstvo financí připravilo návrh změny vyhlášky č. 500/2002 Sb. Důvodem předložení návrhu je
především dokončení transpozice směrnice EU o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných
účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků a změně dalších směrnic EU.
Součástí navržených změn jsou nové účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisku a ztráty) v plném rozsahu
a ve zkráceném rozsahu včetně nového uspořádání a označování položek a nového či zpřesněného
obsahu položek. Dále jsou navrženy nové přílohy k účetní závěrce podle kategorií účetních jednotek.
Zároveň je navrženo:

zrušení vykazování zřizovacích výdajů v rámci dlouhodobého nehmotného majetku;

změna účetních metod vykazování a účtování o změně stavu zásob vytvořených vlastní
činností a aktivaci zásob a dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností;

změna účtování o darech;

nové vymezení vlastních nákladů u zásob vytvořených vlastní činností.
Návrh novely vyhlášky dále osahuje i některé ostatní změny, které souvisejí se změnami v jiných
právních předpisech a změny legislativně technického charakteru.
Daňová správa má mít od roku 2016 možnost vyzvat poplatníka k prokázání příjmů a k podání
prohlášení o majetku.
Parlament projednává návrh novelizace zákona o daních z příjmů, kterou mají být zavedeny dva nové
nástroje:

výzvu k prokázání příjmů a

výzvu k podání prohlášení o majetku.
Podle důvodové zprávy dochází v praxi často k tomu, že správce daně má informace, že majetek a
výdaje daňového subjektu neodpovídají příjmům, které tvrdil v daňovém přiznání. Správce daně
v současné době nemá dostatečně účinné nástroje k prokázání existence těchto příjmů a jejich
následnému zdanění. Typicky jde o situaci, kdy poplatník, přestože vykazuje nízký základ daně,
vlastní majetek vysoké hodnoty či vede nákladný život.
Správce daně vyzve poplatníka k prokázání vzniku a původu příjmů a dalších skutečností
souvisejících s nárůstem jeho jmění, spotřebou nebo jiným vydáním v případě, že má důvodné
pochybnosti o tvrzených údajích a rozdíl mezi příjmy a nárůstem jmění, spotřebou nebo jiným
vydáním poplatníka podle jeho odhadu přesahuje 7 000 000 Kč.
V případě, že poplatník neunese důkazní břemeno, je daň stanovena podle pomůcek a vyměří penále
50 % nebo dokonce 100 % stanovené daně, pokud neposkytnutí součinnosti poplatníka závažně
ztížilo nebo bránilo stanovení daně.

Správce daně poplatníka vyzve k podání prohlášení o majetku, pokud neprokáže skutečnosti
požadované ve výzvě k prokázání příjmů a podle předběžného posouzení je souhrnná hodnota
majetku, který je poplatník v prohlášení o majetku povinen uvést, nad 10 000 000 Kč.

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

