Srpen 2017
1. srpna (úterý)
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
nemocenské pojištění: Podání Přehledu příslušné správě sociálního zabezpečení za rok 2016
osobami samostatně výdělečně činnými podávajícími přiznání k dani z příjmů v prodloužené lhůtě.
Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění: Podání Přehledu příslušné zdravotní pojišťovně za rok
2016 osobami samostatně výdělečně činnými podávajícími přiznání k dani z příjmů v prodloužené
lhůtě.
8. srpna (úterý)
Zdravotní pojištění:
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez
zdanitelných příjmů za červenec.
9. srpna (středa)
Spotřební daň: splatnost daně za červen (mimo spotřební daně z lihu)
16. srpna (středa)
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc červenec
18. srpna (pátek)
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).
Daň z příjmů: Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za červenec (z mezd)
24. srpna (čtvrtek)
Spotřební daň: splatnost daně za červen (pouze spotřební daně z lihu)
25. srpna (pátek)
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 vznikl nárok)
Daň z přidané hodnoty:
podání přiznání a daň za červenec u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím.
Souhrnné hlášení:
Podání souhrnného hlášení za červenec 2017
Kontrolní hlášení:
Podání kontrolního hlášení za červenec 2017
Energetické daně:
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2017.

31. srpna (čtvrtek)
Daň z příjmů:
 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec
 Odvod částek zajištění daně za červenec
Daň z nemovitých věcí:
splatnost 1.splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daňovou povinností
vyšší než 5 000 Kč)

Ostatní informace
Daň z příjmů fyzických osob
Pod číslem 170/2017 vyšla ve Sbírce zákonů novelizace daňových zákonů. Část změn v zákoně o
daních z příjmů v oblasti fyzických osob je použitelná již pro rok 2017.
Novelou bylo zvýšeno daňové zvýhodnění na druhé vyživované dítě z částky 17 004 Kč ročně na
částku 19 404 Kč, na třetí a každé další vyživované dítě z částky 20 604 Kč ročně na částku 24 204
Kč. Tyto slevy na dani lze uplatnit již pro rok 2017.
U zaměstnance se měsíční daňové zvýhodnění
Na dítě

Zvýší

Z částky

Na částku

První dítě

0

1 117 Kč

1 117 Kč

Druhé vyživované dítě

o 200 Kč

1 417 Kč

1 617 Kč

Třetí a každé další vyživované dítě

o 300 Kč

1 717 Kč

2 017 Kč

Zvýšené měsíční daňové zvýhodnění se použije poprvé při zúčtování mzdy za kalendářní měsíc
červenec 2017. Zbývající část nároku (za předpokladu splnění zákonných podmínek) bude
poplatníkovi poskytnuta v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období
2017, popř. v rámci podaného daňového přiznání.
Osoby s příjmy podle § 7 ZDP si v roce 2017 mohou vybrat, zda uplatní:



výdajový paušál bez omezení maximální částkou (viz níže), ovšem bez možnosti uplatnit
daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku bez vlastních příjmů, nebo
paušální výdaje omezené maximální částkou účinnou od roku 2018 a současně může
uplatnit slevy na dani.

Od roku 2018 pak musí všichni poplatníci při uplatňování výdajů procentem z příjmů omezit výdaje
maximálně ve výši:






800 000 Kč u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z
živnostenského podnikání řemeslného,
600 000 Kč u příjmů ze živnostenského podnikání (jiného než řemeslného),
300 000 Kč u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku,
400 000 Kč z jiných příjmů ze samostatné činnosti a
300 000 Kč u příjmů z nájmu podle § 9 odst. 1 ZDP.

DPH
Generální finanční ředitelství vydalo výklad ke správné aplikaci rozšíření režimu přenosu daňové
povinnosti. Nově je režim přenosu daňové povinnosti od 1. července 2017 použit i na tato plnění:
1. Poskytnutí zprostředkovatelské služby podle § 92 odst. 5 ZDPH - § 92b odst. 3 ZDPH
Již v minulosti platilo, že pokud se výrobce investičního zlata nebo osoba přeměňující zlato na
investiční zlato rozhodne uplatnit daň, povinně použije režim přenosu daňové povinnosti. Pak se může
zprostředkovatel rozhodnout pro uplatnění daně u obstarání dodání zlata jinému plátci. V takovém
případě musí použít režim přenosu, musí tedy jít o osoby, které jsou k datu uskutečnění předmětného
plnění registrované jako plátci v tuzemsku.
2. Dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji
- § 92d odst. 2 ZDPH
Jde o nucený prodej na základě rozhodnutí soudu, kterým má být jakýkoliv prodej nemovité věci
dlužníka v důsledku omezené schopnosti dlužníka uhradit své závazky vůči věřitelům, pokud tomuto
prodeji předchází rozhodnutí soudu nebo jiný procesní úkon soudu. Zejména jde o prodej při soudním
výkonu rozhodnutí, v rámci exekuce nemovité věci prováděné soudním exekutorem nebo v rámci
insolvenčního řízení. Dále může jít o nedobrovolnou dražbu (dražební věřitel má pohledávku přiznánu
vykonatelným soudním rozhodnutím), ale i dražbu dobrovolnou prováděnou likvidátorem,
insolvenčním správcem nebo na návrh jiné oprávněné osoby (ne na návrh samotného vlastníka
nemovité věci).
Režim přenesení daňové povinnosti se však neuplatní u daňové exekuce, pokud tuto exekuci nařídí a
provede správce daně podle daňového řádu.
Režim přenosu daňové povinnosti se použije výhradně tehdy, pokud je dodání nemovité věci
zdanitelným plněním a nikoliv plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně. Dlužník i
odběratel musí být osoby registrované k dani v ČR.
DUZP při prodeji nemovité věci v dražbě nastává dnem příklepu. Povinnost vystavit daňový doklad
nastává v některých případech např. soudnímu exekutorovi nebo dražebníkovi.
Při přenesení daňové povinnosti se neuplatní povinnost, aby osoba určená k prodeji majetku plátce
uhradila daň na účet plátce daně, jakmile inkasuje úplatu za prodej.
3. Poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce - § 92e odst. 3 ZDPH
Má jít o zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, který práci
přiděluje a dohlíží na její provedení. Podmínkou je, že pracovní síla je poskytnuta pro stavební nebo
montážní práce, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. Tento typ
zprostředkování zaměstnání může poskytovat pouze agentura práce. Režimu přenesení podléhají tyto
služby, jsou-li poskytnuté osobami, které nesplní všechny podmínky agenturního zaměstnávání
stanovené v zákoně o zaměstnanosti nebo zákoníku práce, pokud charakter těchto poskytovaných
služeb naplňuje fakticky znaky agenturního zaměstnávání a poskytovatel i příjemce poskytovaných
služeb jsou osobami registrovanými jako plátci v tuzemsku. Režim přenesení daňové povinnosti se
nevztahuje na jiné formy zprostředkování zaměstnání, např. na dočasné přidělení zaměstnance k
jinému zaměstnavateli podle § 43a zákoníku práce a případnou samostatnou refundaci nákladů
spojených s výkonem práce.
Pokud budou pracovníci poskytnuti na více druhů práce, přičemž stavební a montážní práce v kódech
41-43 CZ-CPA představují pouze část těchto prací (poměr ceny stavebních a montážních prací ani
ceny zařízení není podstatný), bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e odst. 3
ZDPH.
4. Dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky - § 92ea písm. a) ZDPH
Poskytnutí zboží jako záruky není předmětem daně. Teprve při neplnění závazku dlužníka dochází k
dodání zboží v důsledku realizace záruky. Převod práva nakládat se zbožím jako vlastník nastává buď
z dlužníka na věřitele, nebo z dlužníka na třetí osobu (prodej zástavy věřitelem nebo na jeho návrh).
Pokud dojde k dvojímu dodání zboží (dlužníkem věřiteli a následně věřitelem třetí osobě), bude
režimu přenesení daňové povinnosti podléhat pouze první dodání. Základ daně se stanoví podle
situace - pokud by při zpeněžení byla inkasována částka větší než dluh, základem je součet
umořeného dluhu a vyplacené částky, resp. tento součet snížený o případné náklady na prodej.

5. Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva
nabyvatelem - § 92ea písm. b) ZDPH
Samotné dodání zboží s výhradou vlastnického práva prodávajícím kupujícímu není předmětem
režimu přenesení daňové povinnosti. Pokud dodavatel postoupil své právo na realizaci výhrady
vlastnictví třetí osobě v situaci, kdy kupující neuhradil kupní cenu, pak ani postoupení této pohledávky
není v režimu přenosu daňové povinnosti. Teprve až nabyvatel práva požaduje vydání zboží, pak
dodání zboží mezi kupujícím a nabyvatelem podléhá režimu přenosu daňové povinnosti. Základem
daně této transakce je v závislosti na nastalé situaci celková hodnota zboží podle smlouvy, popř. cena
zjištěná.

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

