Březen 2021
1. březen (pondělí)
Daň z příjmů
- Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden

Odvod z loterií a jiných podobných her
Podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období

8. březen (pondělí)
Zdravotní pojištění:
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez
zdanitelných příjmů za únor.

12. březen (pátek)
Spotřební daň: splatnost daně za leden (mimo spotřební daně z lihu)

15. březen (pondělí)
Čtvrtletní záloha na daň z příjmů ve výši ¼ poslední známé daňové povinnosti.
Upozornění: Zálohy se zaokrouhlují na celé stokoruny nahoru.

16. březen (úterý)
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc únor
22. březen (pondělí)
Sociální a zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za únor
Daň z příjmů
a) Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za únor ( z mezd )
b) Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období
c) splatnost paušální zálohy za březen
25. březen (čtvrtek)
Daň z přidané hodnoty:
a) Podání přiznání a daň za únor u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím
b) Souhrnné hlášení za únor
c) Kontrolní hlášení za únor
Energetické daně:
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor
Spotřební daň:
a) daňové přiznání za únor
b) daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a
technického benzínu a mazacích olejů za únor (pokud vznikla nárok)

29. březen (pondělí)
Spotřební daň: splatnost daně za leden (pouze spotřební daň z lihu)
31. březen (středa)
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).
Daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor
Ostatní informace
Dočasné navýšení limitu pro odečet darů
Dne 3. února 2021 vyšla novela zákona o dani z příjmů, která zvyšuje dočasně limit pro odečet darů,
jak pro fyzickou, tak právnickou osobu. Konkrétně v §15 odst. 1 zákona o dani z příjmů se pro
zdaňovací období roku 2020 a 2021 zvyšuje možnost odečíst si od základu daně nejvýše 30 % ze
základu daně. Totéž zvýšení se projevilo i v §20 odst. 8, který nově umožňuje si odečíst 30% základu
daně sníženého podle §34.
U fyzické osoby tedy platí, že dar musí být v minimální hodnotě 1 000 Kč v úhrnu, nebo min. 2%
základu daně v úhrnu. Do 31.12.2019 bylo možné si uplatnit max 15% ze základu daně, nově pro
zdaňovací období 2020 a 2021 bude možné uplatnit až 30%, pro rok 2022 by se měl limit opět vrátit
na 15%.
U právnické osoby je minimální hodnota daru 2 000 Kč, do zdaňovacího období končící do 29.2.2020
je možné si uplatnit max. 10% ze základu daně, pro zdaňovací období končící od 1. 3. 2020 do 28. 2.
2022 bude možné si uplatnit až 30% upraveného základu daně.

S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat.
S přátelským pozdravem

Ing. Zdeněk Hamáček
jednatel

