Duben 2019
1. duben (pondělí)
Daň z příjmů
a) Podání přiznání a zaplacení daně z příjmů za rok 2018 v neprodloužené lhůtě. Zálohy na daň
zaplacené v průběhu zdaňovacího období 2018 se započtou na úhradu skutečné daně za rok
2018. 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.
b) Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období
2018
c) Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor
d) Odvod částek zajištění daně za únor
e) Oznámení osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2018, pokud je tento příjem vyšší
než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání)
f) Odevzdání plné moci daňového poradce pro prodloužený termín podání daňového přiznání za
rok 2018 na finanční úřad
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).
8. duben (pondělí)
Zdravotní pojištění
Odvod zálohy OSVČ za březen,
Přehled OSVČ bez povinnosti podat daňové přiznání za rok 2018
9. duben (úterý)
Spotřební daň:
Splatnost daně za únor (mimo spotřební daň z lihu)
15. duben (pondělí)
Silniční daň
Záloha na silniční daň za I. čtvrtletí 2019
16.duben (úterý)
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc březen
20. duben (sobota)
DPH – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
23. duben (úterý)
Zdravotní pojištění:
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez
zdanitelných příjmů za březen.
Daň z příjmů
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za březen 2019 (z mezd).
Sociální a zdravotní pojištění
Odvod pojistného zaměstnavatele za březen 2019

24. duben (středa)
Spotřební daň:
Splatnost daně za únor 2019 (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 2019 a I. čtvrtletí 2019
Kontrolní hlášení:
Podání kontrolního hlášení za březen 2019
Energetické daně:
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen
Spotřební daň:
a) Podání daňového přiznání za březen 2019
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 2019
30. duben (úterý)
Daň z příjmů
a) Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen
b) Odvod částek zajištění daně za březen
Sociální pojištění
Odvod zálohy OSVČ za duben 2019, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za duben 2019
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (Kooperativa)
Úhrada zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo
nemoci z povolání (Kooperativa) za 2. čtvrtletí 2019
Energetické dane
Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související
jistoty

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

Změny v daních pro rok 2019

Rozsáhlé změny obsahuje tzv. daňový balíček 2019, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 27. 3. 2019
a až na výjimky nabývá účinnosti 1. 4. 2019. Několik důležitých změn pro rok 2019 však již bylo přijato
dříve.

Daně z příjmů
Hlavní důvodem změn u daně z příjmů je transpozice směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým
povinnostem. Jednalo se o zavedení pěti opatření:
•

pravidlo pro omezení odpočitatelnosti úroků,

•

zdanění při odchodu

•

pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti

•

hybridní nesoulady a

•

obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu

Pravidlo pro omezení odpočitatelnosti úroku
Výpůjční náklady jsou odpočitatelné pouze do výše 30 % zisku daňového poplatníka před úroky,
zdaněním a odpisy, pokud přesáhnou 80 mil. Kč. Pravidla dopadají na úvěry a půjčky od spřízněných i
nespřízněných subjektů (bank a jiných finančních institucí).

Zdanění při odchodu
Další novinkou je tzv. zdanění při odchodu. Hodnota (zisku z prodeje) majetku poplatníka daně z
příjmů právnických osob se při přemístění tohoto majetku do zahraničí bez změny vlastnictví bude
zdaňovat ve státě, odkud byl přesunut. Ustanovení se nicméně ještě nepoužije na přemístění majetku
bez změny vlastnictví uskutečněné ve zdaňovacích obdobích započatých před 1. lednem 2020.

Hybridní nesoulady
Novinku tvoří rovněž pravidla pro řešení hybridních nesouladů, které vznikají rozdílným uplatňováním
pravidel jednotlivých daňových systémů, rozdílnou právní kvalifikací subjektů, finančních nástrojů nebo
komerčních přítomností stálých provozoven. Také v tomto případě se změny nepoužijí na zdaňovací
období započatá před 1. lednem 2020.

Oznamovací povinnost
Korporace, které vyplácí do zahraničí větší podíly na zisku či další příjmy, které běžně podléhají
srážkové dani, ale jsou od daně osvobozeny anebo nepodléhají zdanění, budou muset tuto výplatu
oznámit správci daně. Ustanovení se použije ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Zákon
zachovává možnost požádat o zproštění oznamovací povinnosti, nově ale pouze na pět let.
Dosavadní zproštění zůstanou platná jeden rok po nabytí účinnosti novely. To ovšem pouze pro
příjmy, ze kterých je daň sražena

Zvýšení maximálních částek výdajů uplatňovaných procentem z příjmů
Nově se mezní hranice příjmů, ze které se maximální výdaje počítají, zvýší na 2 milionu korun, tedy na
úroveň roku 2017. Paušál lze využít i při vyšších příjmech, maximálně lze však uplatnit výdaje
odvozené z mezní hranice příjmů. OSVČ využívající paušály budou moci zároveň uplatnit i slevu na
manžela/manželku a zvýhodnění na děti.
V případě paušálu

80 %, lze uplatnit výdaje max. 1,6 mil Kč
60 %, lze uplatnit výdaje max. 1,2 mil Kč
40 %, lze uplatnit výdaje max. 800 tis. Kč
30 %, lze uplatnit výdaje max. 600 tis. Kč

DPH
Zaokrouhlování DPH
Od 1. 4. 2019 se mění pravidla v zaokrouhlování daně. Koeficienty pro výpočet daně z částky včetně
daně (v případě sazby daně 21 % - 0,1736, pro 15 % - 0,1304 a pro 10 % - 0909) se již nebude
zaokrouhlovat na 4 desetinná místa.
Např.: v případě částky včetně daně 121 000 Kč, se již nebude postupovat 121 000 *
0,1736 = 21 005,60 Kč, ale daň bude stanovena jako
121 000 – 121 000 / 1,21) a daň bude tedy 21 000 Kč.
Další novinkou je skutečnost, že již nebude možné zaokrouhlovat daň na celé koruny a rozdíl z tohoto
zaokrouhlení vyjmout ze základu daně.
Např.: u základu daně 990 Kč nebude možné stanovit daň (21 %) ve výši 208 Kč, ale správná
částka bude 207,90 Kč. V případě zaokrouhlení částky, je nezbytné zaokrouhlenou sumu
0,10Kč rozdělit na základ daně a daň.
Pouze v případě platby v hotovosti je možné rozdíl plynoucí ze zaokrouhlení celkové částky včetně
daně vyloučit ze základu daně. Daň počítat podle dosavadní právní úpravy bude možné počítat ještě
čest měsíců od nabytí účinnosti novely, tedy do 31. 10. 2019.

Doplnění § 104 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Z důvodu právní jistoty byl doplněn § 104, tak aby správce daně nemohl uplatnit úrok z prodlení
v následujícím případě. Plátce daně přijme zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.
Povinnost přiznat daň vznikla k datu 29. 3. 2019, s tím souvisí že zároveň v 3/2019 mohl uplatnit plná
nárok na odpočet. Plátce daně ovšem dostane fakturu pozdě a vykáže ji až za 4/2019. Beztrestnost
uvedeného omylu dříve vyplývala pouze z důvodové zprávy, nyní je zakotvena přímo v § 104 odst. 5.

Opravy základu DPH
Novela zákona o DPH mění podmínky pro snížení DPH na základě opravných daňových dokladů.
Podle současné úpravy lze opravu základu daně a výše daně považovat za uskutečněné nejpozději
posledním dnem zdaňovacího období, ve kterém plátce opravou základu daně a výše daně snižuje
daň na výstupu a odběratel obdržel opravný daňový doklad.

Po novelizaci pro rok 2019 je oprava základu daně považována za samostatné zdanitelné plnění
uskutečněné dnem, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně.
Plátce je povinen vystavit opravný daňový doklad a vynaložit (v případě potřeby i opakovaně) úsilí,
které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice
příjemce plnění do 15 dnů (předání k doručení poskytovateli poštovních služeb, odeslání datovou
schránku či jiným ujednaným způsobem). Není nutné (často z objektivních příčin ani možné), aby ve
stejné lhůtě byl také daňový doklad doručen příjemci plnění (tj. daňový doklad se do dispozice
příjemce může dostat i po uplynutí lhůty).
V daňovém přiznání se oprava základu daně uvede v případě snížení základu daně za zdaňovací
období, ve kterém plátce vynaložil úsilí k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice
příjemce plnění.
Vládní návrh zákona o EET – 1. čtení
Předpokládaní spuštění poslední vlny evidence tržeb k 1. 7. 2019 je již prakticky vyloučeno. Během
února proběhlo teprve první čtení vládního návrhu. Otázkou nyní je, zda bude poslední vlna evidence
tržeb spuštěna k 1. 1. 2020, nebo až později. Sněmovna by se vládním návrhem mohla zabývat
během následujícího měsíce.

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

