Červenec 2022
1. července (pátek)
Daň z příjmů:
Podání přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob za rok 2021 v prodloužené lhůtě včetně
úhrady této daně
Oznámení dle § 38v
Oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2021, pokud je tento příjem vyšší než 5
mil. Kč (do termínu pro podání přiznání zpracovaného daňovým poradcem)
Podání oznámení dle §13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
8. července (pátek)
Zdravotní pojištění:
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez
zdanitelných příjmů za červen.
11. července (pondělí)
Spotřební daň: splatnost daně za květen (mimo spotřební daně z lihu)
15. července (pátek)
Silniční daň:
Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2022
20. července (středa)
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc červen
(elektronická forma)
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
nemocenské pojištění a pojistné za zdravotní pojištění: záloha zaměstnavatele za červen
Daň z příjmů:
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen
Daň z příjmů:
Splatnost paušální zálohy
25. července (pondělí)
Odvod z loterií a jiných podobných her:
Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2022
Daň z přidané hodnoty:
Daňové přiznání a daň za červen 2022 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím.
Daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí 2022 u plátců s čtvrtletním zdaňovacím obdobím.
Souhrnné hlášení:
Podání souhrnného hlášení za červen 2021 a za 2. čtvrtletí 2022
Kontrolní hlášení:
Podání kontrolního hlášení za červen 2021 a za 2. čtvrtletí 2022
Energetické daně:
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen

Spotřební daň:
• Splatnost daně za květen (pouze spotřební daň z lihu)
• Podání daňového přiznání za červen
• Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů,
zelené nafty a ostatních (technických) benzínů za červen (pokud vznikl nárok)

Ostatní informace
Zvýšení úrokové sazby
Bankovní rada České národní banky rozhodla s účinností od 23.6.2022 rozhodla o zvýšení těchto
úrokových sazeb:
• dvoutýdenní repo sazba zvýšena na 7,00 % (z 5,75 %)
• lombardní sazba zvýšena na 8,00 % (z 6,75 %)
• diskontní sazba zvýšena na 6,00 % (z 4,75 %)
Novela silniční daně
Dne 8. června 2022 byla ve sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o dani silniční č. 142/2022 Sb.
Její účinnost je od 1.července 2022. Pro rok 2022 již byly zálohy na silniční daň zrušeny ministrem
financí. Tato novela ruší povinnost platby záloh i do budoucna, tzn. za rok 2022 se bude platit daň
jednorázově v termínu do konce ledna 2023. Jestliže byla záloha v roce 2022 uhrazena, jedná se o
přeplatek na dani, který bude při požádání vrácen. Předmětem silniční daně jsou pak dle novely pouze
vozidla kategorie N2 a N3 a jejich přípojná kategorie O3 a O4. V překladu se jedná o nákladní vozidla
nad 3,5 tun a přívěsy. Reálně však budou dni podléhat vozidla s nenulovou roční výší daně, která
bude pouze u vozidel s určitým počtem náprav a od určité celkové hmotnosti (např. u vozidel se
dvěma nápravami až od 12 tun). V praxi pak budou dan platit pouze provozovatelé nákladních vozidel
a přívěsů od 12 tun.

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

