Srpen 2021
2. srpna (pondělí)
Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2021
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
nemocenské pojištění: Podání Přehledu příslušné správě sociálního zabezpečení za rok 2020
osobami samostatně výdělečně činnými.
Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění: Podání Přehledu příslušné zdravotní pojišťovně za rok
2020 osobami samostatně výdělečně činnými.
9. srpna (pondělí)
Zdravotní pojištění:
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez
zdanitelných příjmů za červenec.
Spotřební daň: splatnost daně za červen (mimo spotřební daně z lihu)
10. srpna (úterý)
Sociální pojištění: OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2020 (do 8 dnů od
podání přehledu), pokud daňové přiznání zpracovával daňový poradce
Zdravotní pojištění: OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2020 (do 8 dnů od
podání přehledu), pokud daňové přiznání zpracovával daňový poradce
17. srpna (úterý)
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc červenec elektronicky
20. srpna (pátek)
Daň z příjmů:
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za červenec (z mezd)
Platba měsíční paušální zálohy OSVČ
Sociální pojištění - odvod pojistného zaměstnavatele za červenec
Zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za červenec
24. srpna (úterý)
Spotřební daň: splatnost daně za červen (pouze spotřební daně z lihu)
25. srpna (středa)
Spotřební daň:
a) daňové přiznání za červenec
b) daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a
technického benzínu a mazacích olejů za červenec (pokud vznikl nárok)
Daň z přidané hodnoty:
Podání přiznání a daň za červenec u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím.
Souhrnné hlášení:
Podání souhrnného hlášení za červenec
Kontrolní hlášení:
Podání kontrolního hlášení za červenec

Energetické daně:
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec
31. srpna (úterý)
Daň z příjmů:
• Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec
• Odvod částek zajištění daně za červenec
Sociální pojištění
Záloha za červenec za osoby samostatně výdělečně činné
Daň z nemovitých věcí:
Splatnost 1.splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daňovou povinností
vyšší než 5 000 Kč)
Daň z příjmů:
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Ostatní informace
Zvýšení daňového zvýhodnění na děti
V červenci bylo definitivně schváleno zvýšení daňového zvýhodnění na děti, které bude uplatňováno
zpětně od ledna 2021. Zvýhodnění na první dítě zůstává beze změny, zvyšuje se až na druhé a na
třetí a každé další dítě. Zpětně se vyšší částky použijí až u ročního zúčtování daně za rok 2021. Při
zúčtování měsíční mzdy se vyšší částky implementují až od ledna 2022.
Pořadí dítěte

První
Druhé
Třetí a další

Roční daňové
zvýhodnění před
změnou
15 204 Kč
19 404 Kč
24 204 Kč

Roční daňové
zvýhodnění po změně
15 204 Kč
22 320 Kč
27 840 Kč

Měsíční daňové
zvýhodnění před
změnou
1 267 Kč
1 617 Kč
2 017 Kč

Měsíční daňové
zvýhodnění po
změně
1 267 Kč
1 860 Kč
2 320 Kč

Prodloužení prominutí DPH při dodání respirátorů
Ministerstvo financí prodloužilo promíjení DPH při dodání respirátorů, pokud bylo zdanitelné plnění
uskutečněno v období 1.7. 2021 do 31.8.2021. Toto prominutí se týká i zboží pořízeného z jiného
členského státu EU.
Návrat zaměstnanců z dovolených ze zahraničí
Při návratu ze zahraničí musí ti zaměstnanci, kteří nejsou po plném očkování (uplynutí 14 dnů od
druhé dávky), předkládat negativní test. Pokud přicestovali ze země, kde je riziko nákazy nízké či
střední musí se otestovat do pěti dnů od příjezdu – na pracoviště mohou do té doby docházet pouze
s respirátorem. Pokud přijeli ze země s vysokým rizikem nákazy mají povolený vstup na pracoviště až
po prokázání se negativním testem.
Novelizace daně z příjmů
V roce 2021 nabylo v účinnost hned několik novel v oblasti daně z příjmů – např. zavedení paušální
daně, zavedení progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob, zrušení superhrubé mzdy, zvýšení
limitu darů odčitatelných od základu daně z příjmů na 30 % ze základu daně, osvobození náhradního
výživného od daně z příjmů fyzických osob, zrušení maximálního limitu pro uplatnění daňového
bonusu či zvýšení částky daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě. Rok 2021 dále přinesl
zvýšení slevy na poplatníka na 27 840 Kč. V roce 2022 bude tato sleva opět narůstat, a to na částku
30 840 Kč.
S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat.
S přátelským pozdravem
Ing. Zdeněk Hamáček
jednatel

