Duben 2022
1. duben (pátek)
Daň z příjmů
a) Podání přiznání a zaplacení daně z příjmů za rok 2021 v neprodloužené lhůtě. Zálohové
období je období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání
daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového
přiznání v následujícím zdaňovacím období.
b) Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období
2021
c) Oznámení osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2021, pokud je tento příjem vyšší
než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání)

8. duben (pátek)
Zdravotní pojištění
Odvod zálohy OSVČ za březen, přehled OSVČ bez povinnosti podat daňové přiznání za rok 2021
11. duben (pondělí)
Spotřební daň:
Splatnost daně za únor (mimo spotřební daň z lihu)
19. duben (úterý)
Silniční daň
Záloha na silniční daň za I. čtvrtletí
20.duben (středa)
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc březen
DPH – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
Paušální daň
Termín pro uhrazení paušální daně ve výši 5 994 Kč
Daň z příjmů
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za březen (z mezd).
Sociální a zdravotní pojištění
Odvod pojistného zaměstnavatele za březen
25. duben (pondělí)
Spotřební daň:
Splatnost daně za únor (pouze spotřební daň z lihu)
Daň z přidané hodnoty:
a) podání přiznání a daň za březen u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím.
b) podání přiznání a daň za první čtvrtletí plátců s čtvrtletním zdaňovacím obdobím
Souhrnné hlášení:
Podání souhrnného hlášení za březen a I. čtvrtletí

Kontrolní hlášení:
Podání kontrolního hlášení za březen
Energetické daně:
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen
Spotřební daň:
a) Podání daňového přiznání za březen
b) Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů,
zelené nafty a ostatních (technických benzínů za březen-pokud vznikl nárok)
Daň z hazardních her
Podání daňového přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí
30. duben (sobota)
Daň z příjmů
a) Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen
b) Odvod částek zajištění daně za březen
Sociální pojištění
Odvod zálohy OSVČ za duben, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za duben
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (Kooperativa)
Úhrada zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo
nemoci z povolání (Kooperativa) za 2. čtvrtletí
Energetické daně
Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související
jistoty
DPH
daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU,
dovozní režim

Ostatní informace
Úroky z prodlení dle daňového řádu
Úrok z prodlení vzniká v případě, kdy není uhrazená pohledávka do data splatnosti. Věřiteli tím vzniká
právo na úrok z prodlení. Pokud není výše úroku smluvně sjednána, jejich výše se automaticky odvíjí
od repo sazby ČNB. V potaz se bere výše repo sazby, která je platná na začátku příslušeného pololetí
zvýšená o 8procentních bodů. V případě 1. pololetí roku 2022 je platná sazba k 1.1.2022, která činí
3,75 %, výše sazby pro úroky z prodlení bude pak 11,75 %. Úrok z prodlení se sankciuje až od 4.
kalendářního dne po splatnosti. V případě úroků z prodlení z důvodu pozdní platby daně se úrok
předepisuje až při překročení částky 1 000 Kč za jedno zdaňovací období.

Prominutí úroku z prodlení platby DPH a zálohy na silniční daň
Z důvodu mimořádné situace související s ruskou invazí na území Ukrajiny promíjí ministr financí
případný úrok z prodlení, který by vznikl pozdní platbou DPH osobám jejichž převažující část příjmů je
z podnikání v oblasti dopravy. Toto prominutí se týká zdaňovacích měsíců února, března, dubna,
května, června, července a srpna roku 2022. Tyto daňové závazky však musí být uhrazeny nejpozději
do 31.10.2022. Aby došlo k prominutí musí daňový subjekt oznámit tuto skutečnost příslušnému
finančnímu úřadu spolu s podáním daňového přiznání. Ze stejného důvodu dále došlo k
hromadnému prominutí záloh na silniční daň. Povinnost platby silniční daně jako takové však
nadále trvá.

Zrušení EET
Hlavním úkolem elektronické evidence tržeb bylo zaznamenávání údajů o hotovostních tržbách.
V návaznosti na pandemii covidu 19 však došlo k velkému nárůstu bezhotovostních plateb. Pro
podnikatele pak EET spíše znamená nadbytečnou administrativu i související i s aktualizací
pokladních zařízení. V posledních dvou letech byla navíc zákonná povinnost elektronicky evidovat
tržby pozastavena v důsledku covidové pandemie. Ministerstvo financi tedy vzneslo návrh na zrušení
zákona EET, který vláda schválila. Tento návrh by měl začít platit od 1.1.2023.

Zveřejňování účetních závěrek
Novinkou od roku 2021 je možnost zveřejňování účetní závěrky přes portál MOJE daně. Do této doby
se účetní závěrky zveřejňovaly přes:
• datovou schránku subjektu
• webovou aplikaci obchodního rejstříku – nutnost elektronického podpisu
• e-mail - podatelně obchodního rejstříku
Účetní závěrky jejichž účetní období započalo nejdříve 1.1.2021 a skončilo nejdříve 31.12.2021
mohou nově využít zveřejnění účetní závěrky přes internetovou aplikaci správce daně – MOJE daně.
Tento krok se provede při vyplňování přiznání v příloze k položce 11 I. oddílu s označením „Žádost o
předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku“. Současně s tím je i možnost vyplnění emailu, na který bude zasláno potvrzení o předání závěrky rejstříkovému soudu. Aby toto mohlo být
uskutečněno je nutné podat daňové přiznání v elektronické formě.

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

