Únor 2019
8. únor (pátek)
Zdravotní pojištění:
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez
zdanitelných příjmů za leden.
11. února (pondělí)
Spotřební daň: splatnost daně za prosinec (mimo spotřební daně z lihu)
15. únor (pátek)
Daň z příjmů
• Poslední den, kdy poplatník, u kterého lze provést roční zúčtování daňových záloh ze závislé
činnosti za rok 2017, může písemně požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního
zúčtování těchto záloh.
• Poslední den, kdy poplatník daně z příjmů ze závislé činnosti, který uplatňuje nárok na
nezdanitelné částky ze základu daně, musí u zaměstnavatele podepsat pro rok 2018
Prohlášení poplatníka … .
• Podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
• Oznámení Úřadu práce o plnění povinného podílu zaměstnávání občanů se ZPS za rok 2018,
odvod do státního rozpočtu, neplní-li zaměstnavatel podmínku zaměstnávání občanů se ZPS
ve výši povinného podílu za rok 2018
18. únor (pondělí)
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc leden.
20. únor (středa)
Daň z příjmů
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za leden ( z mezd )
Sociální a zdravotní pojištění
odvod pojistného zaměstnavatele za leden 2019
25. únor (pondělí)
Spotřební daň:
a) splatnost daně za prosinec (pouze spotřební daň z lihu)
b) podání daňového přiznání za leden
c) podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů,
zelené nafty a technického benzínu a mazacích olejů za leden (pokud vznikl nárok)
Daň z přidané hodnoty:
Podání přiznání a daň za leden u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím
Souhrnné hlášení:
Podání souhrnného hlášení za leden
Kontrolní hlášení:
Podání kontrolního hlášení za leden
Energetické daně:
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden

28. únor (středa)
Daň z příjmů
a) odvod částek zajištění daně za leden
b) odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden
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).
Ostatní informace
DPH – snížení sazby daně na hromadnou osobní přepravu
Dne 17.1.2019 byla pod č. 6/2019 Sb. vyhlášena ve Sbírce zákonů novela zákona o DPH přeřazujíce
do 10% snížené sazby daně hromadnou osobní přepravu. Novela byla schválena s účinností od 1. 1.
2019, jelikož ale nebyla včas vyhlášena ve Sbírce zákonů, její účinnost platí až od 1. 2. 2019.
Intrastat změny pro rok 2019
Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanoveních celního zákona v oblasti statistik,
který upravuje podrobnosti Intrastatu, byla k 1. 1. 2019 novelizováno. Zásadní změnou je pak zvýšení
prahu, jehož dosažení zakládá povinnost vykazovat Intrastat. Limit se zvýšil z 8 mil. Kč za kalendářní
rok na 12 mil Kč. za kalendářní rok. Přičemž se posuzuje hodnota zboží odeslaného do jiných
členských států/přijatého zboží z jiných členských států. Pro povinnost podávat Intrastat za rok 2019 je
rozhodující dosažení hranice 8 mil. Kč za rok 2018, pokud však nebude za rok 2019 dosažena hranice
12 mil. Kč, za leden 2020 již nevznikne povinnost Intrastat podávat.

Společníci společnosti od 1. 1. 2019
Zákonem č. 170/2017 Sb., která nabyla účinnosti 1. 7. 2017 došlo ke změně přístupu ke společníkům
z pohledu DPH. Účinnost pro společnosti (dříve sdružení) fungující již před novelou, byla její účinnost
posunuta na 1. 1. 2019.
Před novelou se obrat každého společníka počítal jako součet vlastního obratu a obratu celé
společnosti. Zároveň, každý kdo uzavřel smlouvu o společnosti stal se plátcem daně ode dne, kdy se
stal plátcem kdokoliv z ostatních společníků. Po novele se počítá obrat za každého společníka
samostatně podle podílu na činnosti společnosti. Z toho důvodu lze u některých plátců, kteří mají
obrat nízký, požádat o zrušení registrace.

S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat.
S přátelským pozdravem

Ing. Zdeněk Hamáček
jednatel

