Září 2020
8. září (úterý)
Zdravotní pojištění:
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez
zdanitelných příjmů za srpen.
9. září (středa)
Spotřební daň: splatnost daně za červenec (mimo spotřební daně z lihu)
15. září (úterý)
Daň z příjmů:
Úhrada čtvrtletní zálohy na daň z příjmů poplatníky, u nichž poslední známá daňová povinnost
přesáhla 150 000,- Kč.
16. září (středa)
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc srpen.
21. září (pondělí)
Sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za srpen
Zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za srpen
Daň z příjmů:
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za srpen (z mezd)
25. září (pátek)
Daň z přidané hodnoty:
podání přiznání a daň za srpen u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím.
Souhrnné hlášení:
Podání souhrnného hlášení za srpen
Kontrolní hlášení:
Podání kontrolního hlášení za srpen
Spotřební daň: splatnost daně za červenec (pouze spotřební daň z lihu)
Spotřební daň:
a) daňové přiznání za srpen
b) daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a
technického benzínu a mazacích olejů za srpen (pokud vznikla nárok).

Energetické daně:
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen
30. září (středa)
Sociální pojištění
Odvod zálohy OSVČ za září, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za září
Daň z příjmů
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen

DPH
Žádost o vrácení DPH z EU dle §82 a §82a zákona o DPH

Ostatní informace
Skončení období prominutí úhrady záloh na pojistné pro OSVČ
Zákonem č. 136/2020 Sb. byly prominuty zálohy na pojistné na důchodové pojištění za
měsíce 03 až 08/2020. OSVČ je tak již povinna uhradit zálohu na pojistné na důchodové
pojištění za 09/2020 do 30.9.2020.
Zároveň platí, že pojistné za rok 2020 bude sníženo o částku odpovídající minimální výši
záloh (6 x 2.544 Kč u OSVČ s hlavní činností a 6 x 1.018 Kč u OSVČ s vedlejší činností).
Tzn., že OSVČ platící za rok 2020 pojistné z minimálního vyměřovacího základu nebudou
pojistné ve výši odpuštěných záloh v roce 2021 doplácet a OSVČ, které budou platit za rok
2020 pojistné z vyššího než minimálního vyměřovacího základu, budou doplácet pouze
příslušný rozdíl.
Obdobné úlevy pro platbu záloh na zdravotní pojištění obsahuje novela zákona o pojistném
na veřejné zdravotní pojištění č. 134/2020 Sb. Záloha za 09/2020 již musí být uhrazena ve
výši podle přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019 a v řádném termínu.
Novela DPH od 1.9.2020
Novela zákona o DPH, která implementuje změny základních předpisů upravující uplatnění
DPH na úrovní celé EU, byla vyhlášena 14. 8. 2020 jako zákon č. 343/2020 Sb., novela je
účinná od 1. 9. 2020, přesto bylo možné příslušné změny použít již od 1. 1. 2020.
Seznam změn:
1. podmínkou pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu od DPH je, že
kupující sdělí prodávajícímu platné daňové identifikační číslo
2. podmínkou pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu od DPH je, že
prodávající uvede obchod do souhrnného hlášení
3. zjednodušení pro dodání zboží do jiných členských států v režimu konsignačních
skladu (call-off-stock)
4. zavedení pravidla pro přiřazení přepravy u řetězových obchodů
5. stanovení kombinace důkazních prostředků, jejichž předložením může prodávající
jednoznačně prokázat, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu - za
předpokladu, že není prokázán opak.

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

