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ZPRAVODAJ
DAŇOVÉ NOVINKY
ÚSTAVNÍ SOUD ZRUŠIL ČÁST ZÁKONA O EVIDENCI TRŽEB
DAŏOVÉ POVINNOSTI KE KONCI LEDNA 2018
Nálezem Ústavního soudu z prosince roku 2017 byl zásadnĩ
zmĩnĩn zákon o evidenci tržeb, jelikož Ústavní soud shledal
nĩkteré části tohoto zákona za protiústavní. Významnou
zmĩnou platnou od 1. bşezna 2018 je zrušení evidence tržeb,
uskutečnĩných prostşednictvím platebních karet.
Nejdůležitĩjší zmĩnou je však odsunutí 3. a 4. etapy EET,
které mĩly započíst od 1. bşezna 2018, resp. od 1. června
2018. Obĩ etapy byly odloženy na neurčito. Do 3. etapy jsou
zaşazeny napşíklad svobodná povolání jako lékaşi, právníci či
účetní; ve 4. etapĩ by se k elektronické evidenci mĩli pşipojit
vybraní şemeslníci.
V praxi to znamená, že povinnosti tĩch, pro koho mĩl být
zákon o evidenci tržeb platný od 1. bşezna 2018, resp. 1.
června 2018, jsou odloženy a bude záviset na dalším
legislativním vývoji, jak a jestli se budou mĩnit. Na druhé
stranĩ
zákon
o evidenci tržeb jako celek platí nadále, proto ti, kteşí dosud
mĩli povinnost tržby elektronicky evidovat, v tom musí
pokračovat dál.

vlastnĩné nemovitosti. Vztahuje se to taky na nemovitosti,
které byly nabyty jinak, než koupí, napşíklad darem. Lhůta pro
podání daŐového pşiznání na rok 2018 je 31. ledna 2018.
Na druhé stranĩ stávajícím vlastníkům, kteşí podávali
daŐové pşiznání v uplynulých letech, a nevztahují se na
nĩ pşedchozí pşípady, správce danĩ tuto daŐ vymĩşí
automaticky – nemusí tedy podávat znovu daŐové
pşiznání. DaŐ z nemovitostí je pak splatná do konce
kvĩtna, resp. ve specifických pşípadech do konce
listopadu roku 2018.

S koncem ledna 2018 pşichází také termín pro podání
daŐového pşiznání k dani silniční za rok 2017 a doplacení
splatné danĩ.
Je tedy na rozhodnutí každého člena, jestli bude využívat jako
plátce danĩ z pşidané hodnoty pşípadné výhody v podobĩ
uplatnĩní nároku na odpočet či nikoliv.

Začátek roku je pro mnohé vlastníky nemovitých vĩcí spojen
s podáváním daŐového pşiznání k dani z nemovitých vĩcí.
Dotýká se to pşedevším tĩch, kteşí se vlastníky stali v průbĩhu
roku 2017 nebo zásadním způsobem zmĩnili vlastnosti již
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Tento zpravodaj pro Vás pşipravila Asociace malých a stşedních podniků a živnostníků ČR. AMSP ČR
sdružuje na otevşené, nepolitické platformĩ malé a stşední podniky a živnostníky i jejich organizace
z celé republiky. Reprezentuje zájmy více jak 264.000 podnikatelských subjektů. Má důležité postavení
v rámci evropských struktur. Asociace byla založena v roce 2001.

PRÁVNÍ NOVINKY

AMSP ČR AKTUALIZUJE ZMĨNY PRO PODNIKATELE
V ROCE 2018
Asociace malých a stşedních podniků a živnostníků ČR
(AMSP ČR) pşipravila na sklonku minulého roku
s pşedstihem seznam 25 hlavních zmĩn, na které se
musí podnikatelé v roce 2018 pşipravit. Vzhledem
k tomu, že mezitím došlo k nĩkterým legislativním
úpravám

a rozhodnutím, pşipravili jsme aktualizovanou verzi,
která novĩ zahrnuje napş. všechny zmĩny v EET nebo
upşesŐuje nezbytné údaje o majitelích právnických
osob, spojených s povinností zanést je do evidence
rejstşíkového soudu.
Více informací naleznete ZDE.

„RŮZNÉ“
AMSP ČR ZAHAJUJE PŞELOMOVÉ TAŽENÍ NA PODPORU
RODINNÝCH FIREM
zahajuje Rok rodinného podnikání 2018, který by mĩl
Rodinné podniky, farmy a živnosti
zažijí nejvýznamnĩjší sezónu v
naší novodobé historii. Asociace
malých a stşedních podniků
a živnostníků ČR (AMSP ČR)

být milníkem pro vnímání rodinného byznysu napşíč
všemi podnikatelskými segmenty.
Více

informací

naleznete

ZDE.

MEZINÁRODNÍ KONFERENCI S NÁZVEM
„JAK ÚSPĨŠNĨ PŞEDAT RODINNOU FIRMU
DRUHÉ GENERACI“
Rok 2018 byl AMSP ČR vyhlášen
Rokem
rodinného
podnikání.
Klíčovou akcí, která tento projekt
zahájí, je mezinárodní konference
s názvem „Jak úspĩšnĩ pşedat
rodinnou firmu druhé generaci.“ O své zkušenosti se
v průbĩhu programu podĩlí i zahraniční účastníci.

Konference se uskuteční 30. ledna 2018 od 10 hodin
v prostorách Rajské budovy Vysoké školy ekonomické
v Praze. Registrace je možná do 22. 1. 2018.
Více informací naleznete ZDE.
Kapacita sálu je omezena. V pşípadĩ zájmu o účast
pište na e-mail: brenova@amsp.cz . Tĩšíme se na Vás!

