Září 2016
8. září (čvrtek)
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za srpen
(nemocenské pojištění je dobrovolné).
Zdravotní pojištění:
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez
zdanitelných příjmů za srpen.
9. září (pátek)
Spotřební daň: splatnost daně za červenec (mimo spotřební daně z lihu)
15. září (čtvrtek)
Daň z příjmů:
Úhrada čtvrtletní zálohy na daň z příjmů poplatníky u nichž poslední známá daňová povinnost
přesáhla 150.000,- Kč.
16. září (pátek)
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc srpen.
20. září (úterý)
Daň z příjmů:
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za srpen ( z mezd )
26. září (pondělí)
Daň z přidané hodnoty:
podání přiznání a daň za srpen u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím.
Souhrnné hlášení:
Podání souhrnného hlášení za srpen 2016
Kontrolní hlášení:
Podání kontrolního hlášení za srpen 2016
Spotřební daň:
a) daňové přiznání za srpen
b) daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a
technického benzínu a mazacích olejů za srpen (pokud vznikla nárok).
c) Splatnost daně za červenec (pouze spotřební daň z lihu)
Energetické daně:
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen
30. září (pátek)
Daň z příjmů
a)odvod částek zajištění daně za srpen
b)odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen
Daň z přidané hodnoty:
Poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu
dle § 82 a §82a zákona o DPH

Ostatní informace
Novinky v DPH od 29. července 2016
Pod číslem 243/2016 vyšel ve Sbírce zákonů zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s
přijetím celního zákona. Mimo jiné přinesl novelizaci zákona o DPH.
Novelizace upravuje následující oblasti:
 Lhůta pro odpověď na výzvu u kontrolního hlášení
Lhůta 5 kalendářních dnů u výzev je prodloužena na 5 pracovních dnů.
 Prominutí pokut
Možnost prominutí je zavedena u pokut v hodnotě 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč na základě
žádosti. Zohledněny mají být ospravedlnitelné důvody pro prodlení s podáním kontrolního hlášení či
reakcí na výzvu správce daně uvedené v žádosti o prominutí. Lze očekávat, že půjde zejména o
zdravotní důvody a živelní pohromy. Žádosti je možné podávat i k pokutám, kde důvod k jejich
vyměření vznikl před účinností novely.
 Automatické prominutí pokuty
U pokuty 1 000 Kč za pozdní podání kontrolního hlášení bez výzvy správce daně je tolerováno jedno
pochybení pro každý kalendářní rok. Není nutné podávat žádost o prominutí. Pokuty v této hodnotě, u
nichž důvod k jejich vyměření vznikl před účinností novely, účinností novely zanikly.
 Reverse charge na dodávky zboží od osob neusazených a neregistrovaných k DPH
Na dodávky zboží v rámci ČR plátci osobou neusazenou a neregistrovanou v ČR má být uplatněn
režim přenosu daňové povinnosti na příjemce. Dříve v takovýchto případech vznikala dodavateli
povinnost registrace k DPH.
 Dodání zboží do svobodného skladu a v rámci skladu
Dodání zboží ve svobodném skladě není již považováno za osvobozené plnění s nárokem na odpočet
DPH. Umístění zboží do svobodného skladu v tuzemsku není již považováno za osvobozený vývoz
zboží s nárokem na odpočet DPH.

Připravované změny daní z příjmů
Od roku 2017 se očekává rozsáhlejší novelizace zákona o daních z příjmů. Přehled změn v dalších
oblastech zákona uvádí následující přehled.
Novinky v zákoně o daních z příjmů se mají týkat mj. následujících oblastí:
 Zálohy na podíly na zisku
U výplaty zálohy na podíl na zisku se zpřesňuje okamžik posouzení podmínek pro účely osvobození
od srážkové daně a pro odvod srážkové daně. Splnění podmínek pro osvobození se posuzuje
samostatně pro vyplacenou zálohu a pro doplatek, což potvrzuje dosavadní přístup.
 Srážková daň
Lhůta, během které může poplatník požádat plátce o vysvětlení pochybností ke správnosti sražené
srážkové daně (např. z dividend), je v současné době 60 dní. Lhůta má být prodloužena na 2 roky.
 Nedaňové výnosy související s nedaňovými náklady
Problematické ustanovení § 23 odst. 4 písm. e) zákona o daních z příjmů upravuje výnosy související
s nedaňovými náklady, které se nezahrnují do základu daně. Nově má dojít k zúžení znění tak, aby
šlo o zrcadlové ustanovení k nedaňovým nákladům podle § 24 odst. 2 písm. zc). Zákon má stanovit,
které situace má ustanovení konkrétně postihovat.

S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat.
S přátelským pozdravem

Ing. Zdeněk Hamáček
jednatel

