
 

 

Prosinec 2022 
 
8. prosince (čtvrtek) 
Zdravotní pojištění 
Odvod zálohy OSVČ za listopad 
  
12. prosinec (pondělí) 
Spotřební daň: splatnost daně za říjen (mimo spotřební daně z lihu)  
 
15. prosinec (čtvrtek) 
Daň z příjmů: 
Čtvrtletní záloha na daň z příjmů ve výši ¼ poslední známé daňové povinnosti nebo pololetní záloha 
na daň z příjmů ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti. Upozornění: Zálohy se zaokrouhlují 
na celé stokoruny nahoru.  
 
16. prosinec (pátek)  
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc listopad  
 
20. prosinec (úterý) 
Daň z příjmů: 
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za listopad (z mezd) 
Paušální daň: Splatnost paušální zálohy 
 
Sociální a zdravotní pojištění 
 Odvod pojistného zaměstnavatele za listopad 
 
27. prosinec (úterý) 
Daň z přidané hodnoty:  
Podání přiznání a daň za listopad u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím. 

 
Souhrnné hlášení:  
Podání souhrnného hlášení za listopad  
Kontrolní hlášení:  
Podání kontrolního hlášení za listopad  
 
Spotřební daň:  

a) daňové přiznání za listopad  
b) daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a 

technického benzínu a mazacích olejů za listopad (pokud vznikla nárok). 
c) splatnost daně za říjen (pouze spotřební daň z lihu)  

 
Energetické daně:    
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad  
 
31. prosince (sobota) 
Daň z příjmů 
Odvod srážkové daně za listopad  
 
Sociální pojištění 
Odvod zálohy OSVČ za prosinec, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za prosinec 
 
 
 
 



Ostatní informace 
 
 

Vrácení přeplatku na silniční dani 

 

Zálohy na silniční daň byly novelou zákona o dani silniční č. 142/2022 Sb. od 1.1.2022 zrušeny pro 

všechny poplatníky. Pokud poplatník v roce 2022 zaplatil zálohy na daň silniční má nárok na jejich 

vrácení v plné výši. Existenci či výši přeplatku může poplatník zjistit na portálu MOJE daně, kam se 

přihlásí pomocí datové schránky či bankovní identity. Pokud přeplatek vznikl je třeba podat žádost o 

vrácení přeplatku či o převedení na jinou daň. Vytvoření žádosti lze provést přes aplikaci Finanční 

správy nebo písemně – v listinné podobě a podání na příslušný finanční úřad či elektronicky přes 

datovou schránku.  

 

Pokud si poplatník nepožádá o vrácení přeplatku a nebude-li převeden na jinou daň, zaniká po 6 

letech nárok na jeho vrácení a stane se příjmem státu. 

 

Zvýšení limitu pro plátcovství DPH a paušální daně  

Dne 28.11.2022 byl prezidentem podepsán zákon ze dne 24. listopadu 2022, kterým se mění zákon č. 

235/2004 Sb., o DPH, který zvyšuje limit pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty na 2 milióny 

Kč. Tato změna bude účinná od 1.1.2023. Zvýšení obratu na 2 milióny korun platí i pro podmínku 

limitu ročních příjmů pro možnost vstupu do režimu paušální daně.  

 

Mimořádná daň z neočekáváných zisků  

Dne 28.11.2022 byla prezidentem republiky finálně schválena tzv. windfall tax neboli daň 

z neočekávaných zisků, jež vychází z parametrů Evropské unie a bude platit pro období 2023-2025. 

Tato daň se bude týkat velmi ziskových společností, které působí v oblasti výroby a obchodu s 

energiemi, petrolejářství, těžby a zpracování fosilních paliv a bankovnictví.  Výpočet této daně bude 

jako rozdíl základů daně v aktuálním roce a průměrným základem daně za roky 2018-2021 

navýšeným ještě o 20 %. Na tento rozdíl pak bude aplikována 60% sazba, která bude uplatňována 

nad rámec klasické daně z příjmů právnických osob (19 %).  

I pro tuto daň bude povinnost platby záloh spolu se zálohami na daň z příjmů právnických osob. Tyto 

zálohy budou splatné již v roce 2023 a to přes fiktivně stanovenou daň z neočekávaných zisků za rok 

2022.  

 

Mimořádné odpisy  

Součástí daňového balíčku podepsaného prezidentem ČR dne 28.11.2022 bylo i prodloužení 

mimořádných odpisů na majetek, jenž je zařazený v první a druhé odpisové skupině a pořízený 

v období 2022-2023, což navazuje na mimořádné odpisy majetku pořízeného v letech 2020-2021, 

které byly zavedeny z důvodu C-19. Bude tedy i nadále možné majetek z první odpisové skupiny 

odepsat bez přerušení za 12 měsíců (místo klasických 3 let) a majetek z druhé odpisové skupiny za 

24 měsíců (místo klasických 5 let) - současně za prvních 12 měsíců bude možné uplatnit odpisy až do 

hodnoty 60 % vstupní ceny.  

https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home
https://ouc.financnisprava.cz/vratka/form/danovySubjekt


 
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2022 mnoho 

zdraví a štěstí.     

 
 

S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat. 
 
S přátelským pozdravem 
 
 

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                      jednatel     


