Listopad 2017
8. listopad (středa)
Zdravotní pojištění:
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez
zdanitelných příjmů za říjen.
9. listopad (čtvrtek)
Spotřební daň: splatnost daně za září (mimo spotřební daně z lihu)
16. listopad (čtvrtek)
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc říjen.
20. listopad (pondělí)
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za říjen (nemocenské
pojištění je dobrovolné).
Daň z příjmů:
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za říjen (z mezd)
24. listopad (pátek)
Spotřební daň:
Splatnost daně za záři (pouze spotřební daň z lihu)
27. listopad (pondělí)
Daň z přidané hodnoty:
Podání přiznání a daň za říjen u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím.
Souhrnné hlášení:
Podání souhrnného hlášení za říjen
Kontrolní hlášení:
Podání souhrnného hlášení za říjen
Spotřební daň:
a) podání přiznání za říjen
b) podání přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a
technického benzínu a mazacích olejů za říjen (pokud vznikla nárok)
Energetické daně:
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen
30. listopadu (čtvrtek)
Daň z příjmů
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen
Daň z nemovitosti
Splatnost 2.splátky daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)

Ostatní informace
DPH: Podmínkou dodávky mezi členskými státy je přeprava
Soudní dvůr EU potvrdil výklad, podle něhož je nezbytnou podmínkou intrakomunitární dodávky
přeprava zboží mimo členský stát. Zjednodušení pro třístranný obchod lze použít pouze tehdy, je-li
první dodávka s přepravou.
Soudní dvůr EU řešil situaci, kdy zboží bylo dodavatelem z prvního členského státu prodáno
odběrateli registrovanému v druhém členském státě. Ten ho prodal odběrateli z třetího členského
státu, přičemž zboží bylo ze skladu prvního dodavatele přepraveno přímo konečnému pořizovateli.
První dodavatel uplatnil osvobození od daně jako při dodání zboží do jiného členského státu a
odběratel z druhého členského státu přiznal daň v domnění, že pořizuje zboží z jiného členského
státu.Soudní dvůr EU však osvobození od daně odmítl s tím, že nedošlo k přepravě mezi členskými
státy. Podmínky třístranného obchodu vůbec nebyly zkoumány, neboť nebyla splněna podmínka, že k
pořízení zboží dochází prostřední osobou ve státě konečného dodání, tedy první dodávka je s
intrakomunitární přepravou.

Daň z příjmů: Daňové odpisování technického zhodnocení
Od zdaňovacího období započatého po 1. 7. 2017 je možné odpisovat technické zhodnocení i v
dalších případech, než je daňové odpisování nájemcem.
Novelizace zákonem č. 170/2017 Sb. zavedla možnost odpisování technického zhodnocení i dalšími
osobami než jen nájemcem, např. podnájemcem, kdy rovněž dochází k přenechání věci k užití
jinému. Oříškem může být použitelnost na majetek uvedený do užívání před účinností novely a jeho
technické zhodnocení.
Podle výkladů lze novou úpravu využít u technických zhodnocení dokončených a uvedených do stavu
způsobilého obvyklému užívání ode dne nabytí účinnosti novely (od 1. 7. 2017).
Zároveň však může jít o technické zhodnocení majetku dokončeného a uvedeného do stavu
způsobilého obvyklému užívání před 1. 7. 2017.
Poprvé lze uplatnit daňové odpisy od prvního zdaňovacího období započatého ode dne nabytí
účinnosti novely, tj. v případě poplatníka, který má zdaňovací období kalendářní rok, až od 1. 1. 2018.
Pracovní právo: MPSV informuje o změně v evidenci náhradního plnění
Do 30 dnů od zaplacení náhradního plnění je třeba informovat MPSV.
Ministerstvo práce a sociálních věcí informuje o změně v evidenci náhradního plnění,
která začala platit od 1. října 2017 v souvislosti s nabytím novely zákona č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti. Ta stanovuje, že dodavatel (tj. zaměstnavatel) s více než 50 %
podílem zaměstnanců se zdravotním postižením, může dodat tzv. náhradní plnění pouze
v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží povinné údaje do
elektronické evidence vedené MPSV.
Bližší
informace
o nové
právní
úpravě
jsou
k dispozici
na
http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/novela2017.pdf. Evidence náhradního
plnění vedená podle ustanovení § 84 zákona o zaměstnanosti a manuál k její obsluze
bude k dispozici od 3. 10. 2017 na http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob.

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

