Září 2022
8. září (čtvrtek)
Zdravotní pojištění:
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez
zdanitelných příjmů za srpen.
9. září (pátek)
Spotřební daň: splatnost daně za červenec (mimo spotřební daně z lihu)
15. září (čtvrtek)
Daň z příjmů:
Úhrada čtvrtletní zálohy na daň z příjmů poplatníků, u nichž poslední známá daňová povinnost
přesáhla 150 000,- Kč.
16. září (pátek)
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc srpen.
20. září (úterý)
Sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za srpen
Zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za srpen
Daň z příjmů:
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za srpen (z mezd)
Platba měsíční paušální zálohy OSVČ
26. září (pondělí)
Daň z přidané hodnoty:
podání přiznání a splatnost daně za srpen u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím.
Souhrnné hlášení:
Podání souhrnného hlášení za srpen
Kontrolní hlášení:
Podání kontrolního hlášení za srpen
Spotřební daň:
Splatnost daně za červenec (pouze spotřební daň z lihu)
Daňové přiznání za srpen
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, technického benzínu a
mazacích olejů za srpen (pokud vznikla nárok).
Energetické daně:
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen
30. září (pátek)
Sociální pojištění
Odvod zálohy OSVČ za září, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za září
Daň z příjmů
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen
Daň z přidané hodnoty:
Žádost o vrácení DPH z EU dle §82 a §82a zákona o DPH

Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle §57 zákona o
spotřebních daních (zelená nafta) za 2. čtvrtletí roku 2022.

Ostatní informace
Zvýšení stravného a průměrné ceny pohonných hmot
Vyhláška č. 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady
za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot
pro účely poskytování cestovních náhrad je účinná od 20. srpna 2022. Jedná se o následující změny:
Délka pracovní cesty

do 19.8.2022

od 20.8.2022

5-12 h

99 Kč – 118 Kč

120 Kč – 142 Kč

Déle než 12 h, nejdéle však 18 h

151 Kč – 182 Kč

181 Kč – 219 Kč

Déle než 18 h

237 Kč – 283 Kč

284 Kč – 340 Kč

Výše stravného má vliv i na tzv. stravenkový paušál, pokud ho zaměstnavatel navýší. Stravenkový
paušál je za jednu směnu osvobozen od daně z příjmů do výše 70 % horního limitu při trvání pracovní
cesty 5-12 hodin, tedy 142 Kč. Částka osvobozená od daně je pak 99,40 Kč. Daňově optimální
stravenka je ve výši 180,73 Kč.
Dále se touto vyhláškou mění průměrná cena benzinu 98 oktanů, kdy se původní cena za jeden litr
ve výši 40,50 Kč mění na 51,40 Kč.
Výše ostatních průměrných cen pohonných hmot je:
1 litr benzinu automobilového 95 oktanů – 44,50 Kč
1 litr motorové nafty - 47,10 Kč
1 kilowatthodiny elektřiny – 6,00 Kč

Promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu
Pokud přesáhne osvobozený příjem částku 5 000 000 Kč, musí toto poplatník oznámit příslušnému
finančnímu úřadu nejpozději do lhůty podání daňového přiznání za zdaňovací období ve kterém
příjem obdržel. Pokud není tato povinnost splněna je stanovena materiální pokuta z částky
neoznámeného příjmu ve výši:
• 0,1 % pokud poplatník podá přiznání dodatečně sám bez vyzvání správce daně
• 10 % pokud poplatník podá oznámení v náhradní lhůtě po výzvě správce daně
• 15 % pokud poplatník nepodá oznámení ani v náhradní lhůtě
Zákon o daních z příjmů však umožňuje prominutí pokuty, a to se základní podmínkou, že poplatník
nebo osoba je členem statutárního orgánu a v posledních 3 letech neporušil závažným způsobem
daňové nebo účetní právní předpisy. Následně je pak výčet možných ospravedlnitelných důvodů, a to:
• Nepříznivý zdravotní stav poplatníka
• Poplatník byl stižen živelní pohromou
• Pokud podal oznámení o osvobozených příjmech bez výzvy do 150 dnů po uplynutí lhůty pro
podání přiznání
• Pokud podal oznámení o osvobozených příjmech po výzvě do 120 dnů po uplynutí lhůty pro
podání přiznání

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

