Duben 2017
3. duben (pondělía)
Daň z příjmů
a) Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období
2016
b) Podání plné moci k zastupování, pokud daňové přiznání za rok 2016 zpracovává a předkládá
daňový poradce v prodloužené lhůtě (§ 136 odst. 2, zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu,
v platném znění)
c) Podání přiznání a zaplacení daně z příjmů za rok 2015 v neprodloužené lhůtě. Zálohy na daň
zaplacené v průběhu zdaňovacího období 2016 se započtou na úhradu skutečné daně za rok
2016. Zálohové období je období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne
lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro
podání daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období.

10 duben (pondělí)
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za březen
(nemocenské pojištění je dobrovolné).
Zdravotní pojištění:
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez
zdanitelných příjmů za březen.
Spotřební daň:
Splatnost daně za únor 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
18. duben (úterý)
Silniční daň
Záloha na silniční daň za I. čtvrtletí 2017
20. duben (čtvrtek)
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc březen.
Daň z příjmů
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za březen 2017 ( z mezd ).

Daň z přidané hodnoty:
Daňové přiznání a daň k MOSS
24. duben (pondělí)
Spotřební daň:
Splatnost daně za únor 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
25. duben (úterý)
Daň z přidané hodnoty:
a) podání přiznání a daň za březen u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím.
b) podání přiznání a daň za první čtvrtletí plátců s čtvrtletním zdaňovacím obdobím

Souhrnné hlášení:
Podání souhrnného hlášení za březen 2017 a I. čtvrtletí 2017
Kontrolní hlášení:
Podání kontrolního hlášení za březen 2017
Energetické daně:
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen
Spotřební daň:
a) Podání daňového přiznání za březen 2017
b) Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů,
zelené nafty a ostatních (technických benzínů za březen - pokud vznikl nárok)
Daň z hazardních her
Podání daňového přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2017
2. květen (úterý)
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
nemocenské pojištění.
a) podání Přehledu za rok 2016 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 2016 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
2016
Zákonné pojištění odpovědnosti ( § 12. odst. 3, vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 125/1993 Sb., pojištění firmy pro případ úrazu zaměstnance atd.)

Ostatní informace
Povinnost uložení účetní závěrky ve Sbírce listin a zveřejňování údajů
Účetní jednotka bez povinnosti auditu
Termín pro zveřejnění ve Sbírce listin
Účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu
Bez zbytečného odkladu
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Sestavení do 3 měsíců od skončení účetního
období, zveřejnění bez zbytečného odkladu
Účetní jednotky s povinným auditem
Účetní závěrka v plném rozsahu
Do 30 dnů po ověření ÚZ auditorem a schválení
valnou hromadou
Zpráva o auditu (případné informace, že údaje Do 30 dnů po ověření ÚZ auditorem a schválení
nebyly schváleny)
valnou hromadou
Výroční zpráva
Do 30 dnů po ověření auditorem a schválení
valnou hromadou

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Sestavení do 3 měsíců od skončení účetního
období, zveřejnění bez zbytečného odkladu

Finanční správa rozšiřuje možnosti prominutí pokut u kontrolního hlášení
Finanční správa přichází s další úlevou pro podnikatele.
Plátci DPH, kteří v roce 2016 pochybili v souvislosti s podáním kontrolního hlášení a vznikla jim tudíž
povinnost uhradit některou z „fixních“ pokut ve výši 10, 30 nebo 50 tisíc korun, mají nyní možnost
požádat svého správce daně o prominutí 2 pokut a to bez ohledu na příčinu pochybení. Za rok 2017
bude možné za obdobných podmínek prominout nanejvýš 1 pokutu.
V současné době je již možné v určitých případech podle Pokynu GFŘ-D-29 prominout pokuty za
nepodání kontrolního hlášení. V reakci na dosavadní praktické dopady sankčního systému kontrolního
hlášení se Pokyn ode dneška rozšiřuje o další ospravedlnitelné důvody, za kterých je možné částečně
nebo úplně udělené sankce prominout. Kromě plošného prominutí jedné pokuty ročně je například
možné prominout pokutu (50 tisíc korun), když se plátce s reakcí na výzvu k podání kontrolního
hlášení opozdí maximálně o 5 dní a pokud mu povinnost podat ze zákona skutečně nevznikla. Nebo
vzniká možnost prominout pokutu (30 tisíc korun), když plátce reaguje na výzvu k odstranění
nesrovnalostí nejdéle 5 dní po zákonném termínu, u od počátku bezchybně podaných kontrolních
hlášení.
Snížení sazby DPH u novin a časopisů
Dne 14. 2. 2017 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 33/2017 Sb., kterým se mění zákon č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
V důsledku této legislativní změny dochází ke snížení sazby daně z přidané hodnoty u novin a
časopisů z 15 % na 10 %.
Přestože byl zákon č. 33/2017 Sb. schválen s účinnosti od 1. 1. 2017, nastává jeho účinnost (v
souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce
mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů) patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce
zákonů, tedy 1. 3. 2017.
Noviny a časopisy jsou přeřazeny z přílohy č. 3 do přílohy č. 3a, to znamená, že se uplatní druhá
snížená sazba daně.
To platí pouze tehdy, pokud je reklama do 50 %. Tiskoviny plně nebo podstatně určené k reklamě
podléhají 21% sazbě daně.
Zároveň se doplňuje, že novinami se pro účely tohoto zákona rozumí deníky a zpravodajské
periodické tiskoviny, vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě pro ně typické
bez pevného spojení jednotlivých listů.

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

