Březen 2022
1. březen (úterý)
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 (úterý)
Zdravotní pojištění:
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez
zdanitelných příjmů za únor.
14. březen (pondělí)
Spotřební daň: splatnost daně za leden (mimo spotřební daně z lihu)
15. březen (úterý)
Čtvrtletní záloha na daň z příjmů ve výši ¼ poslední známé daňové povinnosti.
Upozornění: Zálohy se zaokrouhlují na celé stokoruny nahoru.
16. březen (středa)
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc únor
21. 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 (pátek)
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)

28. březen (pondělí)
Spotřební daň: splatnost daně za leden (pouze spotřební daň z lihu)
31. březen (čtvrtek)
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).
Spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně za rok 2021 a za 4.
kalendářní čtvrtletí roku 2021
Daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor
Daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
Biopaliva: Hlášení o ochraně ovzduší (§ 19 odst. 8 zákon o ochraně ovzduší)
Ostatní informace
ePortál ČSSZ:
Až do minulého roku byl osobám samostatně výdělečně činným zasílán výpis zaplaceného sociálního
pojištění za minulý rok automaticky poštou. Od tohoto roku bude nově dostupný jen přes ePortál
ČSSZ pod záložkou – ONLINE SLUŽBY – PRO OSVČ – INFORMACE O ZAPLACENÝCH
ZÁLOHÁCH NA DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ OSVČ. Pro přihlášení se do portálu bude třeba mít
zřízenou datovou schránku, bankovní identitu či například eObčanku. Tento krok ze strany České
správy sociálního zabezpečení má napomoci odbourat rozsáhlou administrativu a rozšířit škálu
poskytovaných informací. Pokud by osoba neměla přístup k internetu, lze si přístup zařídit přes jinou
osobu, které bude svěřena plná moc.
Zvýšení úrokových sazeb
Bankovní rada České národní banky rozhodla s účinností od 4.2.2022 o zvýšení těchto úrokových
sazeb:
• dvoutýdenní repo sazba zvýšena na 4,50 % (z 3,75 %)
• lombardní sazba zvýšena na 5,50 % (z 4,75 %)
• diskontní sazba zvýšena na 3,50 % (z 2,75 %)
Paušální daň
Vstup do paušálního režimu znamená pro OSVČ usnadnění administrativy, kdy veškeré zálohy na
pojištění a daň jsou hrazeny měsíčně v paušální částce. Pro rok 2021 byla výše této zálohy stanovena
na 5 469 Kč a pro rok 2022 vychází částka 5 994 Kč. Další výhodou je pak pro OSVČ osvobození od
povinnosti podávat daňové přiznání z příjmů fyzických osob. Pokud by však OSVČ měla příjem ze
zaměstnání, které není sráženo srážkovou daní povinnost podání daňového přiznání se na ni opět
vztahuje. To stejné platí v případě příjmů nad 15 000 Kč z kapitálového majetku, nájmu či ostatního
příjmu dle § 10 zákona o daních z příjmů. To, že poplatník v daném rozhodném období měl výše
zmíněné příjmy však neznamená ukončení jeho paušálního režimu pro další rok.
Dále musí poplatníci v paušálním režimu podat daňové přiznání, pokud jejich příjem ze samostatné
činnosti překročil částku 1 000 000 Kč a stali se plátci DPH či společníkem veřejně prospěšné činnosti.

Oznámení o osvobozených příjmech
Stejně jako je poplatník povinen podat daňové přiznání z příjmu fyzických osob do termínu 1.4.2022,
musí do tohoto termínu podat i oznámení o osvobozených příjmech, pokud překročily hranici 5 milionů
Kč. Každý příjem je pak posuzován zvlášť. Toto oznámení je nutno podat na místně příslušném
finančním úřadě a musí obsahovat výši příjmu, datum, kdy příjem vznikl a okolnosti za jakých byl
příjem nabyt. Aktuálně se toto oznámení může týkat i osob, jež byli v červnu minulého roku zasažení
tornádem a přijali pojistné plnění či dar.

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

