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ZPRAVODAJ
DAŇOVÉ NOVINKY
DAŏOVÉ POVINNOSTI POPLATNÍKŰ DANĨ Z PŞÍJMŰ ZA ROK 2017
Jelikož se blíží konce lhűty k podání pşiznání k daním z
pşíjmű, na začátek je dobré pşipomenout si novelu zákona o
daních
z pşíjmű z 1. července 2017, která zavedla nĩkteré zmĩny
použitelné i pro minulý rok, které je tak možno nebo nutno
zohlednit již v daŐovém pşiznání za rok 2017. Mezi ty
základné patşí u danĩ z pşíjmű fyzických osob zvýšení slevy na
Jinou možností je využití služeb daŐového poradce,
jakožto zástupce ve vĩcech danĩ z pşíjmű fyzických
nebo právnických osob na základĩ udĩlení plné moci,
což pşináší výhodu nejen v tom, že daŐový poradce
pşebírá odpovĩdnost za pşípravu a podání daŐového
pşiznání, ale také v prodloužení lhűty k podání pşiznání
až o tşi mĩsíce do 2. července 2018. Taková plná moc
musí být doručena místnĩ pşíslušnému správci danĩ
nejpozdĩji 3. dubna 2018, tj. do uplynutí şádné lhűty
pro podání daŐového pşiznání za rok 2017.
druhé
a tşetí dítĩ, kterou možno uplatnit zpĩtnĩ za celý rok 2017
nebo, jak jsme Vás již informovali, možnost volby pşi
uplatnĩní tzv. paušálních výdajű a současné uplatnĩní si slevy
na dani na manželku a daŐového zvýhodnĩní na vyživované
dĩti. Další dűležité zmĩny, které lze použít k optimalizaci

daŐové povinnosti, pak zahrnují mj. možnost odpisování
technického zhodnocení u podnájemce nebo vymezení
„pouze“ minimální doby odpisování nehmotného majetku.
Zákonná lhűta pro podání pşiznání k dani z pşíjmű ať už
fyzických nebo právnických osob za zdaŐovací období roku
2017 uplyne 3. dubna 2018. V tento den je i splatná pşípadná
daŐová povinnost. Veškeré právnické osoby jsou povinny
podat své pşiznání elektronicky ve speciálním formátu
stanoveném správcem danĩ. Podobnĩ to platí i pro fyzické
osoby, které mají zpşístupnĩnou datovou schránku. Tyto také
mají nikoli možnost, ale povinnost podat své daŐové pşiznání
elektronicky.
Pokud této povinnosti nedostojí, a to ani na výzvu správce
danĩ, bude jim vymĩşena sankce ve výši 2 000 Kč. Ostatní
poplatníci
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podání műžou
vybrat,
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Tilly
Czech Republic,
osobnĩ, poštou nebo elektronicky.
V pşípadĩ, že byste chtĩli využít tuto možnost, neváhejte se
obrátit na naší společnost Crowe Advartis Accounting, kde
Vám velmi rádi poműžeme s kalkulací daŐové povinnosti
a sestavením a podáním Vašeho daŐového pşiznání.

Tento zpravodaj pro Vás pşipravila Asociace malých a stşedních podnikű a živnostníkű 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 subjektű. Má dűležité postavení
v rámci evropských struktur. Asociace byla založena v roce 2001.

PRÁVNÍ NOVINKY
NOVÝ PŞESTUPKOVÝ ZÁKON – BUDOU POKUTY
ZA ÚČETNICTVÍ ČASTĨJŠÍ (II. ČÁST)?
Vraťme se dnes k novelizaci pşestupkového práva
a navažme na minulé číslo. Za co Vám napşíklad
pokuta hrozí a kde i Nejvyšší kontrolní úşad vyčítá
finančním úşadűm, že k postihu nepşistoupily? Pro
pşíklady není tşeba chodit daleko – jak műže být
domĩşena daŐ dle poműcek pro neprűkaznost
účetnictví, a to bez pokuty za nesprávné účetnictví? A
zveşejnĩní účetní závĩrky? Pro finanční úşad není
snazší dokazování než skutečnost, že účetní závĩrka
není uložena ve Sbírce listin rejstşíkového soudu.
Na první pohled se v nové právní úpravĩ jeví jako
zmĩna k lepšímu zkrácení promlčecí doby ze tşí let na
jeden rok od data spáchání pşestupku. Zjištĩní data,
kdy
v účetnictví k jednání, které skutkovou podstatu

naplŐuje došlo, je nĩkdy nesnadné samo o sobĩ. Ale co
promlčecí dobu posunulo nepşímo do budoucnosti,
možná i dále než pűvodní tşi roky, je zavedení druhű
pşestupkű jako je pokračující či trvající pşestupek. Je
v účetnictví systémová chyba, kdy se určitá operace
stále a stále účtuje špatnĩ? Není účetní závĩrka
zveşejnĩna již nĩkolik let? To už pşestupek pokračuje či
trvá.
V takovém pşípadĩ začne promlčecí lhűta bĩžet až
posledním chybnĩ zaúčtovaným pşípadem či
odstranĩním trvale protiprávního stavu, tedy napş.
zveşejnĩním všech chybĩjících účetních závĩrek.

Více informací naleznete ZDE.

„RŮZNÉ“
NEKALÉ PRAKTIKY SLUŽEB „MOBILNISEZNAM.COM“
A PODÁNÍ HROMADNÉ ŽALOBY
Asociace malých a stşedních podnikű a živnostníkű
ČR se rozhodla zahájit şízení vedenému proti
společnosti Telefonní seznam České republiky a
Slovenska
s.r.o.,
a to z dűvodu nekalých praktik společnosti. Na žádost
şady podnikatelű se celou záležitostí začal zaobírat tzv.
SOS útvar AMSP ČR, který slouží jako hot linka první

pomoci podnikatelűm, kteşí se dostanou do problémű
vlivem systémové šikany, zneužívání dominantního
postavení nebo se stávají terčem nekalých
systémových nekalých praktik.
Více informací naleznete ZDE.

ROK RODINNÉHO PODNIKÁNÍ 2018
LÁME PRVNÍ REKORDY
Nejvĩtší podnikatelská aktivita
letoška Rok rodinného podnikání
2018 má za sebou první 2 mĩsíce.
První úkoly vládĩ a parlamentu,
setkání stovky rodinných firem,
zapojení akademického svĩta a doslova mediální smršť
ze života konkrétních rodinných firem. V AMSP ČR

jede na plný plyn a tĩšíme se, že společnĩ otočíme
kormidlem a pşesvĩdčíme společnost, že rodinné
podnikání není marketingová fráze, ale základ
prosperity.
Zpravodaj Roku rodinného podnikání 2018 ke stažení
ZDE.

NÁSTUPNICKÁ STRATEGIE V ČESKÝCH RODINNÝCH
PODNICÍCH
novou publikaci, vydanou v edici VŠFS a AMSP
ČR Nástupnická strategie v českých rodinných
podnicích.
Členka týmu AMSP ČR a vedoucí katedry şízení
podniku VŠFS Nadĩžda Petrű za pşítomnosti členű
akademické a podnikatelské obce pşedstavila dne 30. 1.
2018 na konferenci Rodinné podnikání dostává
zelenou svoji

Publikace ke stažení ZDE.

AMSP ČR A CECHY NAVRHUJÍ PRAKTICKOU VÝUKU
V MODERNÍM POJETÍ
Opĩtovné zavedení praktické
výuky na základních školách je
jeden ze závĩrű Şemeslné rady,
která probĩhla dne 20. 2. 2018
s pşedsedou vlády a ministrem
školství, které se v režii AMSP ČR zúčastnila skoro

tşicítka cechmistrű a pşedstavitelű profesních spolkű.
Kdysi populární dílny a pozemky ale budou nahrazeny
polytechnickou výukou, která bude propojovat
manuální dovednosti a nejnovĩjší technologie.
Klasické nástroje tak budou doplŐovány instrumenty

tzv. Şemesla 4.0, založené na internetu, vzdálené
správĩ dat, dronech nebo 3D tiskárnách.

Více informací naleznete ZDE.

