Únor 2022
8.únor (úterý)
Zdravotní pojištění:
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez
zdanitelných příjmů za leden.
9. únor (středa)
Spotřební daň: splatnost daně za prosinec (mimo spotřební daně z lihu)
15. únor (úterý)
Oznamovací povinnost
• Oznámení Úřadu práce o plnění povinného podílu zaměstnávání občanů se ZPS za rok 2021,
odvod do státního rozpočtu, neplní-li zaměstnavatel podmínku zaměstnávání občanů se ZPS
ve výši povinného podílu za rok 2021
• podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
• podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací
období 2022 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za
zdaňovací období 2021
16. únor (středa)
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc leden.
21. února (pondělí)
Paušální daň: Splatnost paušální zálohy
Daň z příjmů
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za leden
Sociální a zdravotní pojištění
odvod pojistného zaměstnavatele za leden
24. února (čtvrtek)
Spotřební daň:
a) splatnost daně za prosinec (pouze spotřební daň z lihu)
25. únor (pátek)
Daň z přidané hodnoty:
Podání přiznání a daň za leden u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím
Souhrnné hlášení:
Podání souhrnného hlášení za leden
Kontrolní hlášení:
Podání kontrolního hlášení za leden
Energetické daně:
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden

Spotřební daň:
a) podání daňového přiznání za leden
b) daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů,
ostatních benzinů za leden (pokud vznikl nárok)
28. únor (pondělí)
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2022

Ostatní informace

Datové schránky i pro soukromoprávní komunikaci
Od 1. ledna 2022 nabyla v účinnost novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, která přináší tzv. fikci doručení i pro korespondenci
v soukromoprávní sféře. Datová schránka už tedy nebude sloužit jen pro komunikaci s úřady ale i pro
komunikaci mezi právnickými osobami a fyzickými osobami-podnikateli.
V praxi to pak znamená, že dokument, který pošle např. právnická osobě jiné právnické osobě je
doručen v okamžiku, kdy se příjemce přihlásí do své datové schránky. Pokud se příjemce nepřihlásí
do datové schránky do desátého dne od odeslání dokumentu je dokument považován za doručený.
Kompenzační bonus
Nárok na kompenzační bonus náleží podnikatelům, kterých se dotýká aktuální vládní nařízení, jenž
souvisejí s pandemií. Podnikatel musí doložit pokles tržeb nejméně o 30 % oproti srovnávacímu
období. Srovnávací období je červen až říjen 2021. Z těchto 5 měsíců si žadatelé vyberou 3 po sobě
jdoucí měsíce, udělají průměr z tržeb a ten pak porovnají s prosincem v roce 2021. O kompenzační
bonus lze zažádat i z důvodu nařízené karantény či péče od dítě. Výše bonusu může být až 1 000 Kč
denně. O bonus lze požádat od 1. ledna 2022 na místně příslušném finančním úřadu.
MOJE daně
Přístup do původních daňových informačních schránek (DIS) a starší verze daňového portálu bude
dne 28. února 2022 ukončen. K plnému využití elektronických služeb včetně vyplnění daňových
přiznání přes EPO je doporučeno Finanční správou využít služeb nového portálu MOJE daně, který
byl spuštěn 28.2.2021. Od spuštění portálu MOJE daně mají uživatelé rok na to, aby si zřídili
modernizovanou daňovou informační schránku PLUS (DIS+). Výhodami DIS+ má být rychlé a
jednoduché přihlášení, předvyplnění vybraných údajů do EPO formuláře, odesílání podaní bez
nutnosti dalšího podepisování či možnost nastavit oprávnění do schránky i dalším uživatelům.
Přihlášení je možné např. e-občankou, bankovní identitou či mojeID.

S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat.
S přátelským pozdravem

Ing. Zdeněk Hamáček
jednatel

