Listopad 2020
2. listopadu (pondělí)
Daň z přidané hodnoty:
Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být
registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září
Sociální pojištění: odvod zálohy OSVČ za říjen, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za říjen
Pojištění odpovědnosti: zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním
úrazů nebo nemoci z povolání (Kooperativa) za 4 čtvrtletí 2020
9. listopad (pondělí)
Zdravotní pojištění:
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez
zdanitelných příjmů za říjen
Spotřební daň: splatnost daně za září (mimo spotřební daně z lihu)
18. listopad (středa)
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc říjen
20. listopad (pátek)
Sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za říjen
Zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za říjen
Daň z příjmů:
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za říjen (z mezd)
25. listopad (středa)
Spotřební daň:
Splatnost daně za záři (pouze spotřební daň z lihu)
Daň z přidané hodnoty:
Podání přiznání a daň za říjen u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím.
Souhrnné hlášení:
Podání souhrnného hlášení za říjen
Kontrolní hlášení:
Podání souhrnného hlášení za říjen
Spotřební daň:
a) podání přiznání za říjen
b) podání přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a
technického benzínu a mazacích olejů za říjen (pokud vznikla nárok)
Energetické daně:
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen

30. listopadu (pondělí)
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za říjen (nemocenské
pojištění je dobrovolné).
Daň z nemovitých věcí
splatnost 2. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
Daň z příjmů
Odvod daně sražené podle zvláštní sazby daně

Ostatní informace
Prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události ze dne
14. a 26. října 2020
Dne 14. a 26. října 2020 vyšlo rozhodnutí ministryně financí o prominutí:
-

úroku z prodlení podle § 252 daňového řádu vzniklý na dani z přidané hodnoty za
zdaňovací období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020, popř. na dani z přidané hodnoty za
zdaňovací období III. čtvrtletí 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže,
nejpozději dne 31. 12. 2020;

-

zálohy na daň silniční na zdaňovací období roku 2020 podle § 10 zákona č. 16/1993 Sb., o
dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, splatné 15. 4. 2020, 15. 7. 2020, 15. 10. 2020 a
15. 12. 2020;

-

zálohy na daň z příjmů splatné podle § 38a odst. 3 nebo 4 zákona o daních z příjmů v
období od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020

Podmínkou prominutí příslušenství daně a záloh je oznámení o splněních podmínek příslušnému
správci daně. Prominutí není automatické!

O prominutí příslušenství daně a záloh na daň výše uvedené může od 14. října 2020 zažádat daňový
subjekt jehož příjmy pocházeli z činností, které byly od 14. 10. 2020 zakázány nebo omezeny
Usnesením vlády České republiky č. 1021 ze dne 12. 10. 2020:
- provozování restauračních zařízení a barů,
- provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték
- pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení,
- pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,
- provozování cirkusů a varieté,
- pořádání poutí a podobných tradičních akcí,
- pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,
- pořádání veletrhů,
- provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness
zařízení,
- provozování zoologických zahrad a botanických zahrad,

- provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo
kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

O prominutí příslušenství daně a záloh na daň výše uvedené může od 26. října 2020 zažádat daňový
subjekt jehož příjmy pocházeli z maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb
v provozovnách, s výjimkou činností, které podle Usnesení vlády České republiky č. 1079 ze dne 21.
10. 2020 dovoleny.

Paušální daň
Od 1. 1. 2021 je připravováno zavedení paušální daně. Nicméně prozatím byl návrh schválen dne
21. října poslaneckou sněmovnou ve třetím čtení a nyní jej čeká projednání v senátu.
Novela zákona by nově zaváděla pojem tzv. poplatníka v paušálním režimu a paušální daň. Fyzická
osoba by se poplatníkem v paušálním režimu stala pokud:
-

je osobou samostatně výdělečně činnou a není plátcem DPH

-

v předcházejícím zdaňovacím období nepřekročily jeho příjmy 1 mil. Kč (do těchto příjmů se
nezapočítávají příjmy od daně osvobozené, příjmy, které nejsou předmětem daně a příjmy, ze
kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně

-

k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze
závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nich je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně

-

podá správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu, toto oznámení je fyzická osoba
povinna provést do desátého dne rozhodného zdaňovacího období příslušnému finančnímu
úřadu na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí

Pro rok 2021 je výše paušální měsíční zálohy stanovena ve výši 5 469 Kč.
-

záloha na DPFO 100 Kč

-

záloha na důchodové pojištění 2 976 Kč

-

záloha na zdravotní pojištění 2 393 Kč

Zálohy na důchodové a zdravotní pojištění budou každý rok navyšovány, jejich zvýšení se bude
odvíjet od minimální a průměrné mzdy.

V níže uvedené tabulce je porovnání výdajů na daň s odvody na sociální a zdravotní pojištění za rok a
výše výdajů v případě využití paušální daně, za předpokladu výkonu živnosti s využitím 60%
výdajového paušálu a uplatněním pouze slevy na poplatníka.

Příjem
400 000 Kč
530 000 Kč
750 000 Kč

Běžné zdanění s
odvody
58 752 Kč
65 712 Kč
78 912 Kč

Paušální daň
65 628 Kč
65 628 Kč
65 628 Kč

Rozdíl
-6 876 Kč
84 Kč
13 284 Kč

Odklad všech fází elektronické evidence tržeb na 1. ledna 2023
Dne 21.10 poslanci schválili návrh Ministerstva finanční na odklad elektronické evidence tržeb do
31. 12. 2022. Návrh nyní míří do Senátu, ale nepředpokládá se, že by senát s návrhem nesouhlasil.
Elektronická evidence tržeb by tak opět začala platit od 1. ledna 20 23. Nicméně podnikatelé, kteří
budou chtít mohou své tržby evidovat dobrovolně.

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

