Srpen 2018
1. srpna (středa)
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
nemocenské pojištění: Podání Přehledu příslušné správě sociálního zabezpečení za rok 2017
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
2017 osobami samostatně výdělečně činnými podávajícími přiznání k dani z příjmů v prodloužené
lhůtě.
8. srpna (středa)
Zdravotní pojištění:
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez
zdanitelných příjmů za červenec.
9. srpna (čtvrtek)
Spotřební daň: splatnost daně za červen (mimo spotřební daně z lihu)
16. srpna (čtvrtek)
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc červenec
20. srpna (pondělí)
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 (pátek)
Spotřební daň: splatnost daně za červen (pouze spotřební daně z lihu)
27. srpna (pondělí)
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 (pátek)
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
Zvýšení úroku z prodlení dle §252 daňového řádu
Bankovní rada ČNB s účinností od 28. 6. 2018 zvýšila úrokové sazby. Nyní činí dvoutýdenní
reposazba 1 % a lombardní sazba 2 %, diskontní sazba zůstala na úrovni 0,05 %. Zmíněné zvýšení
reposazby od 28. 6. 2018 dopadá na výši úroků z prodlení dle prováděcího nařízení k občanskému
zákoníku a dále také na úrok z prodlení dle daňového řádu za opožděnou úhradu daně, který se
uplatňuje od pátého pracovního dne prodlení. Výše úroku z prodlení v prvním pololetí roku 2018 činila
14,5 %, od druhého pololetí je již 15 %.
UBER –daňové memorandum
Dne 12. 7. 2018 informovala Ministerstvo financí o podpisu daňového memoranda se společností
UBER, které má zajistit řádnou správu daní všech řidičů a spolupracovníků této rostoucí přepravní
platformy. Podpisem memoranda se společnost zavázala ke třem následujícím opatřením:
1. Poskytování finanční správě data nezbytná ke správě daní. Jedná se především o celkovou
částku jízdného, což umožní finanční správě mít přehled o ročních příjmech řidičů.
2. Od října 2018 společnost UBER spustí pilotní provoz elektronické evidence tržeb pro nové
řidiče.
3. Společnost UBER se zavazuje informovat řidiče o povinnostech souvisejících s DPH a zajistit,
že dopravci předloží platné doklady o daňovém identifikačním čísle k DPH.
Stanovisko CFE Tax Advisers Europe ke směrnici „DAC6“
Bruselské sdružení evropských daňových poradců vydalo stanovisko k transpozici směrnice „DAC6“,
která byla publikována 5. června 2018 ve veřejném věstníku EU. Tato směrnice přináší novou
oznamovací povinnost a automatickou výměnu informací o přeshraničních uspořádáních, jejichž
motivem může být získání daňové výhody. Směrnic vstoupila v platnost 25. června 2018, členské
státy ji musí implementovat do 31. prosince 2019 a aplikovat její ustanovení od 1. července 2020.
Klíčovým postojem CFE je zdůraznění zásady zachování mlčenlivosti u regulované profese daňového
poradce, aby bylo v budoucnu garantované právo daňových poplatníků na nezávislé zastoupení a
pomoc při plnění daňových povinností
S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat.
S přátelským pozdravem
Ing. Zdeněk Hamáček
jednatel

