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ZPRAVODAJ

DAŇOVÉ NOVINKY
TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ SE KVAPEM BLÍŽÍ.
(NE)SCHVALOVÁNÍ POSLEDNÍ VLNY EET
Akorát jsme se vzpamatovali ze zápřahu počátkem nového
roku a už se blíží další starosti s daněmi. Zákonná lhůta pro
podání přiznání k dani z příjmů ať už fyzických nebo
právnických osob za zdaňovací období roku 2018 uplyne
1. dubna 2019. V tento den je i splatná případná daňová
povinnost. Veškeré právnické osoby jsou povinny podat své
přiznání elektronicky ve speciálním formátu stanoveném
správcem daně. Podobně to platí i pro fyzické osoby, které
mají zpřístupněnou datovou schránku. Tyto také mají nikoli
možnost, ale povinnost podat své daňové přiznání
elektronicky. Pokud této povinnosti nedostojí, a to ani na
výzvu správce daně, bude jim vyměřena sankce ve výši
2 000 Kč. Ostatní poplatníci si formu podání můžou vybrat,
a to buď podání osobně na úřadu, poštou nebo elektronicky.
Jinou možností je využití služeb daňového poradce, jakožto
zástupce ve věcech daně z příjmů na základě udělení plné
moci, což přináší výhodu nejen v tom, že daňový poradce
přebírá odpovědnost za přípravu a podání daňového přiznání,
ale také v prodloužení lhůty k podání přiznání až o tři měsíce

do 1. července 2019. Taková plná moc musí být doručena
místně příslušnému správci daně nejpozději do konce března
2019.
V případě, že byste chtěli využít tuto možnost,
neváhejte se obrátit na naší společnost Crowe Advartis
Accounting, kde Vám velmi rádi pomůžeme s kalkulací
daňové povinnosti a sestavením a podáním Vašeho
daňového přiznání.
Poslanecká sněmovna měla původně o návrhu novely zákona
o EET jednat 25. ledna 2019. Nakonec se to však nepovedlo,
a to ani na schůzi 1. února 2019, Pokud se poslancům
nepodaří novelu projednat na aktuálně probíhající schůzi ani
v nejbližších dnech, předpokládané spuštění poslední vlny
evidence tržeb k 1. červenci 2019 bude prakticky vyloučeno.
Zůstává pak otázkou, zda poslední vlna EET vůbec bude
spuštěna a pokud ano, tak kdy.

*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
TRANSPOZICE SMĚRNICE ATAD PROTI VYHÝBÁNÍ
SE DAŇOVÝM POVINNOSTEM
Směrnice Rady EU 2016/1164 (Anti Avoidance Tax
Directive – ATAD), která stanovuje pravidla proti
praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, měla být
implementována českým zákonodárcem do 31.12.2018.
Směrnice ATAD obsahuje několik okruhů, z nichž
nejdůležitější je otázka odečitatelnosti úrokových
nákladů. Směrnice upravuje omezení týkající se právě
odečitatelnosti úrokových nákladů, a to omezení
nadměrných výpůjčních nákladů, které byly upraveny

tak, že pokud je jejich úroveň vyšší než 30 % EBITDA
poplatníka, již je nelze zahrnout do daňových nákladů.
EBITDA je českým právem upravena jako úroveň
daňového zisku před započtením úroků, zdanění
a odpisů. Druhým omezením je limit 80 mil. Kč čistých
úrokových nákladů, do kterého lze odepisovat bez
omezení.
Více informací naleznete ZDE.

„RŮZNÉ“
POŽADAVEK AMSP ČR VYSLYŠEN: JEDEN PAUŠÁLNÍ
ODVOD PRO ŽIVNOSTNÍKY
AMSP ČR s vládou připravila živnostenský balíček,
který postupně zásadním způsobem zjednoduší život
nejmenším podnikatelům. Jedním z prvních výsledků je
návrh zákona, který výrazně zjednoduší odvodové
povinnosti a administrativní náročnost podnikání
osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ).
Podnikatelé, jejichž roční příjem nepřekročí 1 mil. Kč,
získají možnost se prostřednictvím jedné paušální

platby zbavit povinnosti přiznávat zvlášť daň z příjmu,
sociální pojistné a zdravotní pojistné. Podle údajů
ministerstva financí, které návrh předkládá, by se mohlo
jednat až o 422 tisíc osob samostatně výdělečně
činných.
Více informací naleznete ZDE.

REVOLUČNÍ STRATEGIE ROZVOJE ČR POČÍTÁ S MALÝMI
A STŘEDNÍMI FIRMAMI
Klíčová vládní strategie „Czech Republic: The Country
For The Future“, kterou koordinoval a s týmem třiceti
nejlepších inovátorů připravoval předseda AMSP ČR
a místopředseda RVVI Karel Havlíček, počítá
s významnou podporou malých a středních firem.
V každém z devíti klíčových pilířů vládní strategie je
patrný vliv malých podniků, jedna oblast – The Country
For Startups – je pouze pro malé firmy. Segment MSP

ale zapojujeme do podpory v oblasti digitalizace,
duálního systému vzdělávání, podpoře investic,
patentové politiky atd. Ještě nikdy neměly malé a střední
firmy takový prostor v podpoře rozvoje, jako umožňuje
Inovační strategie ČR 2019-2030.
Více informací naleznete ZDE.

MALÝM FIRMÁM UJÍŽDÍ DIGITÁLNÍ VLAK,
AMSP ČR PROTO ZAHAJUJE MOHUTNOU OSVĚTU
Malé české firmy začínají
zaostávat v digitální
gramotnosti. Asociace malých a středních podniků
a živnostníků (AMSP ČR) proto odstartovala historicky
největší edukační aktivitu zaměřenou na využívání
digitálních nástrojů v malém byznysu. Rok digitálního
podnikání 2019 umožní nejmenším podnikatelům
otestovat, jak jsou připraveni na dobu, která se
nezadržitelně blíží. Celkem 6 hlavních oblastí se zaměří
na Řemeslo 4.0, Průmysl 4.0, Služby 4.0, Obchod
a retail 4.0, Farmu 4.0 a Firmu 4.0. Doprovodné aktivity

budou zaměřeny na edukaci formou videí, webinářů,
seminářů, přednášek a praktických workshopů.
Zapojena je rovněž univerzitní a středoškolská
platforma. První akce věnovaná digitalizaci řemesla se
uskutečnila ve dnech 7. - 9. 2. 2019 v PVA EXPO
PRAHA Letňany, více informací o akci ZDE.
Jednoduše, srozumitelně, prakticky. Zapojte se zdarma!
Více informací naleznete ZDE.

