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ZPRAVODAJ
DAŇOVÉ NOVINKY

ROZŠÍŘENÍ FUNKCÍ DAŇOVÉHO PORTÁLU
NAVRHOVANÉ ZMĚNY V DANÍCH PRO ROK 2019
V tiskové zprávě z 28. srpna 2018 oznámilo Generální finanční
ředitelství propojení daňového portálu s tzv. Portálem občana,
a to od počátku září 2018. Finanční správa tuto novinku
prezentuje jako další krok na cestě k elektronizaci správy daní
a uvádí, že by měl přinést občanům větší komfort při plnění
daňových povinností.
Po přihlášení na Portál občana pomocí elektronického
občanského průkazu (tzv. e-občanky) nebo pomocí
uživatelského účtu národní identitní autority (přihlášení
prostřednictvím jména, hesla a SMS) lze tak díky tomuto
propojení nově přejít přímo do daňového portálu a jeho
prostřednictvím vybavit svá podání vůči správci daně.
Praktický přínos je však téměř zanedbatelný, jelikož po
takovém přihlášení lze sice využít možnosti automatického
vyplnění identifikačních údajů daňového subjektu a případně
podepisující osoby, a to včetně DIČ u osoby registrované k
dani, avšak i tak je nutno všechny údaje zkontrolovat a případně
upravit (bezchybně nemusí proběhnout především načtení
adresy daňového subjektu).

Nedojde ani k automatickému vyplnění identifikace
příslušného finančního úřadu, tento výběr bude muset být
i nadále proveden ručně, a tedy se znalostí příslušných
daňových předpisů.
Po skončení období dovolených se opětovně naplno rozběhne
také legislativní proces. V průběhu září se bude konat schůze
Poslanecké sněmovny, kde se budou projednávat daňové
změny pro rok 2019.
Hlavním programem bude zřejmě tzv. daňový balíček,
který po vypadnutí ustanovení o zrušení tzv. superhrubé
mzdy obsahuje především pravidla vyplývající ze
směrnice EU proti praktikám vyhýbání se daňovým
povinnostem, mířící proti zneužívajícím praktikám
některých nadnárodních koncernů.
Projednávat se však budou také změny v evidenci tržeb
navržené vládou nebo daňové změny navržené opozicí, jako
např. zvýšení limitů procentuálních výdajů se zpětnou
účinností již pro rok 2018.

*Text vznikl za spolupráce AMSP ČR s Crowe Advartis Accounting s.r.o.

Tento zpravodaj pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. AMSP ČR
sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední 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
USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ PŘI
POSKYTOVÁNÍ DLOUHOTRVAJÍCÍCH SLUŽEB
Víte jak často fakturovat opakované plnění? Novela
zákona o DPH přinesla v tomto ohledu nejasnosti.
1. 7. 2017 vešla v platnost novela zákona o DPH, která
se dotkla i tzv. opakovaného plnění (§ 21 odst. 8).
Důvodová zpráva pouze upřesňuje, že by se ustanovení
mělo týkat zejména opakovaného dodávání zboží
stejného druhu či poskytování služeb stejné povahy

např. výkup masa nebo mléka, svoz odpadků, přepravní
služby nebo poskytování účetních služeb. Aplikace bude
tedy
záviset
i
na
formulaci
smlouvy.
Více informací naleznete ZDE.

„RŮZNÉ“

ČESKÉ BUDĚJOVICE ZAŽILY PŘEHLÍDKU RODINNÉHO
PODNIKÁNÍ
Země živitelka se v pátek 24. 8. 2018 stala
Mekkou rodinných firem z regionů. I když
vydatný déšť provázený vichřicí přerušil
přívod elektřiny a vyhnal pár minut před
slavnostním
ceremoniálem
všechny účastníky
z Pivovarské zahrady do narychlo upravených

náhradních prostor českobudějovického výstaviště,
improvizace nikoho z hvězd rodinného podnikání
letního speciálu AMSP ČR a České televize
nezaskočila.
Více informací naleznete ZDE.

JIŽNÍ A STŘEDNÍ ČECHY UZAVŘELI PRÁZDNINOVOU
TOUR AMSP ČR A ČESKÉ TELEVIZE
ZA RODINNÝMI FIRMAMI
Velká letní výprava za rodinnými firmami je u konce.

vyzkoušela v Letech na břehu Berounky rybařit. Zjistila

V posledním díle seriálu České televize a AMSP ČR
Toulavá kamera za rodinným stříbrem vyrazila do

tak, co obnáší chov jeseterů a kdo na tamních sádkách
kontroluje čistotu vody.

Středočeského a Jihočeského kraje. Iveta Toušlová si
Více informací naleznete ZDE.

