Leden 2022
10. leden (pondělí)
Spotřební daň: splatnost daně za listopad (mimo spotřební daně z lihu)
Zdravotní pojištění:
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez
zdanitelných příjmů za prosinec. Nová výše minimálních záloh: OSVČ 2 627 Kč, OBZP 2 187 Kč
Daň z příjmů: paušální daň
Poslední termín k registraci k paušální dani dle §2a zákona o dani z příjmů pro rok 2022
18. leden (úterý)
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc prosinec
20. leden (čtvrtek)
Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
Daň z příjmů
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za prosinec (z mezd)
24. leden (pondělí)
Spotřební daň:
a) splatnost daně pouze spotřební daň z lihu
25.leden (úterý)
Daň z přidané hodnoty:
a) podání přiznání a daň za prosinec u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím
b) podání přiznání a daň za čtvrté čtvrtletí u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím
Souhrnné hlášení:
Podání souhrnného hlášení za prosinec a 4. čtvrtletí
Kontrolní hlášení:
Podání kontrolního hlášení za prosinec
Energetické daně:
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec
Daň z hazardních her
Podání daňového přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí
Spotřební daně
a) daňové přiznání za prosinec
b) daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a
technického benzínu a mazacích olejů za prosinec (pokud vznikla nárok)
31. ledna (pondělí)
Daň z příjmů
a) odvod částek zajištění daně za prosinec
b) odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec

Silniční daň: Podání přiznání a splatnost daně za rok 2021, zaplacené zálohy se započtou na úhradu
skutečné daně.
Daň z přidané hodnoty: Podání přiznání a splatnost daně k One Stop Shop – režim EU, mimo EU,
dovozní režim
Daň z nemovitých věcí: Podání přiznání nebo dílčího přiznání na rok 2022.
Biopaliva: Hlášení dle zákona č. 201/2012 Sb.
Zákonné pojištění odpovědnosti úrazu nebo nemoci z povolání (§ 12, odst. 3, Vyhlášky
Ministerstva financí České republiky č. 125/1993 Sb.)
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných na leden
(nemocenské pojištění je dobrovolné).

Ostatní informace
Paušální daň
Datum 10. ledna je nejzazším termínem pro možnost přihlášení se do paušálního režimu. V závislosti
na minimální a průměrné mzdě se pro rok 2022 mění výše záloh na paušální daň, kdy výsledná
částka pro rok 2022 je 5 994 Kč, ve které je obsažena záloha na sociální pojištění, zdravotní pojištění
a daň. Splatnost je vždy do 20. dne příslušného kalendářního měsíce.
Pokračování kompenzačního bonusu
Senát dne 15.12.2021 schválil nový zákon o kompenzačním bonusu. Jedná se o dvě bonusová
období. První od 22. listopadu do 31. prosince 2021 a druhé od 1. ledna 2021 do 31.1.2021. O tento
kompenzační bonus, až do výše tisícikoruny na den, budou moci žádat živnostníci a podnikatelé,
kterým poklesly tržby nejméně o 30 % oproti srovnávacímu období (tři libovolné po sobě jdoucí
kalendářní měsíce od června do října 2021)
Zvýšení úrokové sazby
Bankovní rada České národní banky rozhodla s účinností od 23.12.2021 rozhodla o zvýšení těchto
úrokových sazeb:
• dvoutýdenní repo sazba zvýšena na 3,75 % (z 2,75 %)
• lombardní sazba zvýšena na 4,75 % (z 3,75 %)
• diskontní sazba zvýšena na 2,75 % (z 1,75 %)

Více informací k novinkám pro rok 2021 naleznete na stránkách www.deus.cz v sekci Novinky.

Přejeme Vám do nového roku 2022 mnoho zdraví a štěstí.
S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat.
S přátelským pozdravem
Ing. Zdeněk Hamáček
jednatel

