Červenec 2017
3. července (pondělí)
Daň z příjmů
Podání přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob za rok 2016 v prodloužené lhůtě včetně
úhrady této daně
7. července (pátek)
Zdravotní pojištění:
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez
zdanitelných příjmů za červen.
10. července (pondělí)
Spotřební daň: splatnost daně za květen (mimo spotřební daně z lihu)
17. července (pondělí)
Silniční daň :
Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2017.
20. července (středa)
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za červen
(nemocenské pojištění je dobrovolné).
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc červen.
Daň z přidané hodnoty:
Daňové přiznání a daň k MOSS
Daň z příjmů:
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za červen ( z mezd )
25. července (úterý)
Odvod z loterií a jiných podobných her
Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2017
Daň z přidané hodnoty:
Podání přiznání a daň za červen 2017 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím.
Podání přiznání a daň za 2. čtvrtletí 2017 u plátců s čtvrtletním zdaňovacím obdobím.
Souhrnné hlášení:
Podání souhrnného hlášení za červen 2017 a za 2. čtvrtletí 2017
Kontrolní hlášení:
Podání kontrolního hlášení za červen 2017 a za 2. čtvrtletí 2017
Energetické daně:
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2017
Spotřební daň:
 Splatnost daně za květen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 Podání daňového přiznání za červen 2017

 Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů,
zelené nafty a ostatních (technických) benzínů za červen 2017 (pokud vznikl nárok)

31. července (pondělí)
Daň z příjmů:
 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2017
 Podání hlášení o zajištěné dani za červen 2017

Ostatní informace
Pod číslem 170/2017 vyšla ve Sbírce zákonů novelizace daňových zákonů. Účinnost nastává 15. den
po vydání ve Sbírce, tedy 1. července 2017.

I. Daň z příjmů
Poměrně rozsáhlá je změna u daní z příjmů - obsahuje 204 bodů změna a 22 bodů přechodných
ustanovení, nicméně pro většinu poplatníků a situací je účinná až pro zdaňovací období započaté po
účinnosti novely. To znamená u fyzických osob poprvé pro rok 2018 a u právnických osob pro
zdaňovací období započaté po 1. 7. 2017. Pokud má právnická osoba jako účetní období kalendářní
rok, pak novinky využije až od roku 2018. Pokud by však měla účetní období např. od 1. července do
30. června následujícího roku, pak se jí změny týkají již v období započatém od 1. 7. 2017.



Jednou ze změn, které se promítnou již pro zdaňovací období roku 2017 je zvýšení daňového
zvýhodnění na druhé dítě a na třetí a další dítě.



Dále pro rok 2017 platí změny zákona o daních z příjmů týkající se daňové podpory produktů
pro finanční zajištění ve stáří – maximální částky daňových odpočtů od základu daně plateb
do 3. pilíře (po odpočtu částky 12 tis. Kč při nároku na státní příspěvek v maximální výši za
všechny kalendářní měsíce roku 2017, tj. pokud je na každý jednotlivý kalendářní měsíc
poukázáno více než 1 tis. Kč) resp. pojistného na soukromé životní pojištění se zvyšují 12 tis.
Kč (naposledy se tento limit uplatnil za rok 2016) na 24 tis. Kč (uplatní se poprvé za rok
2017).



Již od zdaňovacího období roku 2017 je možné při splnění ostatních podmínek daných § 7a
ZDP stanovit daň paušální částkou poplatníkovi, který má vedle příjmů ze samostatné
činnosti i příjmy ze závislé činnosti dle § 6 ZDP, a poplatníkovi provozujícímu samostatnou
činnost se zaměstnanci.

II. DPH
Novela č. 170/2017 Sb. obsahuje celkem 134 bodů změn zákona o DPH a 7 bodů přechodných
ustanovení. Veškeré změny v DPH se začnou uplatňovat dnem účinnosti daňového balíčku, dle
upřednostňovaného výkladu tedy 15. dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. dnem 1.7.2017.



Koncepční změna je v uplatnění DPH pro osoby, které společně podnikají na základě
smlouvy o společnosti (postaru sdružení) bez právní subjektivity – protože se ruší stávající
pravidla pro uplatnění DPH u společností (sdružení) bez právní subjektivity (podle které dph
za společnost (sdružení) řeší jen jedna pověřená osoba), umožňuje novela přizpůsobit se
novým pravidlům v přechodném období do 31.12.2018.



Pro rok 2017 došlo také k doplnění předpisů EU v otázce vymezení nemovitostí a služeb
s nemovitostmi souvisejících.



Nově je od daně bez nároku na odpočet daně osvobozeno poskytování služby péče o dítě v
dětské skupině nebo poskytování péče o děti do 4 let v denním režimu, pokud jsou tyto
služby poskytovány státem, krajem, obcí, organizační složkou státu, kraje nebo obce,

dobrovolným svazkem obcí, hlavním městem Prahou nebo jeho městskou částí, příspěvkovou
organizací, nebo nestátní neziskovou organizací pro děti a mládež.



K institutu nespolehlivého plátce se zavádí nový institut nespolehlivé osoby. Nespolehlivou
osobou se stane osoba, která není plátcem a která závažným způsobem poruší své
povinnosti vztahující se ke správě daně.
Stane-li se nespolehlivá osoba plátcem, stává se současně nespolehlivým plátcem. Staneli se nespolehlivá osoba nebo nespolehlivý plátce členem skupiny, stává se současně tato
skupina nespolehlivým plátcem. Dojde-li ke zrušení registrace nespolehlivého plátce, který je
skupinou, stávají se členové této skupiny nespolehlivými plátci dnem nastávajícím po dni, kdy
tato skupina přestala být plátcem.

 Nově se zavádí režim přenesení daňové povinnosti:

- při poskytnutí zprostředkovatelské služby, která spočívá v obstarání dodání investičního
zlata
- při dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném
prodeji plátci
- při poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce plátci
- při dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizace této záruky
- při dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkonu tohoto práva
nabyvatelem

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

