Březen 2018
1. březen (čtvrtek)
Daň z příjmů
- Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017
Odvod z loterií a jiných podobných her
Podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období
2017
8. březen (čtvrtek)
Zdravotní pojištění:
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez
zdanitelných příjmů za únor.
12. březen (pondělí)
Spotřební daň: splatnost daně za leden (mimo spotřební daně z lihu)
15. březen (čtvrtek)
Čtvrtletní záloha na daň z příjmů ve výši ¼ poslední známé daňové povinnosti.
Upozornění: Zálohy se zaokrouhlují na celé stokoruny nahoru.
16. březen (pátek)
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc únor.
20. březen (úterý)
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za únor (nemocenské
pojištění je dobrovolné).
Daň z příjmů
a) Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za únor ( z mezd )
b) Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017
26. březen (pondělí)
Daň z přidané hodnoty:
a) Podání přiznání a daň za únor u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím
b) Souhrnné hlášení za únor 2017
c) Kontrolní hlášení za únor 2017
Energetické daně:
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor

Spotřební daň:
a) daňové přiznání za únor
b) daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a
technického benzínu a mazacích olejů za únor (pokud vznikla nárok)
c) splatnost daně za leden (pouze spotřební daň z lihu)

Ostatní informace
ČNB zvyšuje úrokové sazby
Bankovní rada ČNB na svém jednání 1.2.2018 zvýšila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 25
bazických bodů na 0,75 %. Současně rozhodla o zvýšení lombardní sazby o 50 bazických bodů
na 1,50 % a o ponechání diskontní sazby na úrovni 0,05 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou
platné od 2. února 2018.
Repo sazba (zvýšená o 14 %) se uplatní například při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu
splatné daně.
Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH zůstává pro rok 2018 ve stejném rozsahu
Možnosti prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH ve výši 10, 30 a 50 tisíc korun
zůstávají pro rok 2018 ve stejném rozsahu, jako tomu bylo v roce 2017.
Pokyn GFŘ D-29, který upravuje prominutí těchto pokut u kontrolního hlášení DPH, byl v této
souvislosti aktualizován Dodatkem č. 2.
I v roce 2018 bude možné prominout příslušné pokuty, vztahující se k nesplnění povinnosti u
kontrolního hlášení DPH, v tomto rozsahu:





jedno libovolné prominutí vzniklé pokuty ve výši 10, 30 a 50 tisíc korun,
pozdní reakce do 5 následujících pracovních dní po uplynutí lhůty výzvy k podání kontrolního
hlášení za předpokladu, že povinnost podat kontrolní hlášení plátci skutečně nevznikla,
pozdní reakce do 5 následujících pracovních dní po uplynutí lhůty výzvy ke změně, doplnění,
či potvrzení údajů v situaci, kdy plátce potvrzuje správnost naposledy podaného kontrolního
hlášení,
další možnosti prominutí upravené Pokynem GFŘ D-29, jejichž aplikace nebyla ani předtím
časově omezena (více viz část II. 3. A. Ospravedlnitelný důvod – Pokynu GFŘ D-29).

Zápis skutečných majitelů právnických osob a svěřeneckých fondů do neveřejného rejstříku
Od 1. ledna 2018 mají všechny právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku nově povinnost
zapsat své skutečné majitele do neveřejné evidence vedené u rejstříkových soudů. V prvním roce
zatím ještě bez poplatku.
V souvislosti s bojem České republiky a Evropské unie proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu došlo v našem právním řádu v oblasti firemního práva k řadě změn. K těm
posledním došlo přijetím novely zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, kterou
byla zavedena nová pravidla dopadající na právnické osoby zapisované do veřejného rejstříku
a svěřenské fondy zapisované do evidence svěřenských fondů.
Dle této novely se musí od 1. ledna 2018 do neveřejného rejstříku, který pro tento účel zřídilo
Ministerstvo spravedlnosti, zapisovat skuteční majitelé právnických osob a svěřenských fondů.
Samotná novela definici skutečného majitele neobsahuje, ale odkazuje na definice
v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu.
Skutečným majitelem je pro tento případ myšlena fyzická osoba, která má fakticky nebo právně
možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, svěřenském fondu
nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti.

Zákon dále stanovuje, že u obchodní korporace se má za to, že skutečným majitelem je fyzická
osoba, která:
 sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 %
hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než
25 %,
 sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou
v předchozím bodě,
 má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
 je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo
v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo
nelze-li jej určit podle předchozích třech bodů.
O skutečném majiteli se bude do evidence zapisovat jeho jméno, adresa místa pobytu, datum
narození, rodné číslo, státní příslušnost a údaj o hlasovacích právech, podílu na rozdělovaných
prostředcích nebo jiné skutečnosti, na kterých je postavení skutečného majitele založeno.
Vzhledem k tomu, že evidence skutečných majitelů bude neveřejným rejstříkem, nebudou údaje
o skutečném majiteli poskytovány spolu s opisem a nebudou ani přístupné veřejnosti. Tyto
informace budou k dispozici pouze některým vybraným subjektům, jako např. soudu pro účely
soudního řízení, orgánům činným v trestním řízení pro účely trestního řízení, správci daně, České
národní bance apod.

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

