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ZPRAVODAJ

DAŇOVÉ NOVINKY
CO KDYŽ SE ZPOZDÍTE S DAŇOVÝM PŘIZNÁNÍM?
DAŇOVÝ BALÍČEK 2019
Jak jsme již informovali v minulém vydání, termín pro podání
přiznání k daním z příjmů za rok 2018 se rychle blíží a již
1. dubna 2019 nás doběhne. Jenomže co když Vám příprava
z nějakého důvodu zabere více času, než předpokládáte a své
daňové povinnosti nestihnete splnit včas?
Kdo podá pozdě přiznání, může očekávat vyměření pokuty.
Pokuta za opožděné tvrzení daně činí 0.05 % stanovené
daňové povinnosti nebo 0.01 % stanovené daňové ztráty za
každý den prodlení, přičemž maximální výše pokuty je dána
hranicí 5 % stanovené daně nebo daňové ztráty nebo částky
300 000 Kč. Pokuta však nevznikne, pokud přiznání podáte
ve lhůtě pěti pracovních dnů, tj. v tomto případě nejpozději
8. dubna 2019. Pokuta také nebude ze strany správce daně
vyměřena, pokud nepřesáhne částku 200 Kč.
Opožděná úhrada daně také podléhá sankcím. Úroky
z prodlení ve výši 15.75 % p.a. budou vyměřeny za každý den
prodlení počínaje pátým pracovním následujícím po dni
splatnosti, a to až do dne platby včetně. Úrok z prodlení opět
nebude předepsán, nepřekročí-li částku 200 Kč.

Sankce za zpoždění daňových povinností Vám také
může ušetřit daňový poradce. Pokud za Vás daňové
přiznání připraví a podá na základě plné moci, lhůta pro
podání přiznání bude prodloužena až o tři měsíce do
1. července 2019. Plná moc však musí být doručena
místně příslušnému správci daně nejpozději do konce
března 2019, proto neváhejte svého poradce – nebo
také naši společnost Crowe Advartis Accounting kontaktovat včas.
Do hry se opět vrací rozsáhlá novela daňových zákonů, tzv.
daňový balíček 2019, o kterém jsme také již několikrát psali.
Jelikož Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy,
bude jej muset Poslanecká sněmovna projednat znovu na
probíhající schůzi. Toto projednání již bylo pevně zařazeno na
12. března 2019, lze vyhlášení ve Sbírce lze tudíž očekávat
v březnu 2019, což by vedlo k nabytí účinnosti většiny změn
od 1.4.2019.

*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
RIZIKA VE SMLOUVĚ O DÍLO
Přesto, že se smlouva o dílo řadí mezi nejčastěji
používané smluvní typy, skrývá v sobě řadu specifik,
která není radno opomenout. Při přípravě smlouvy o
dílo je v první řadě nutné, aby smlouva byla co možná
nejvíce určitá. Mezi tyto podstatné náležitosti řadíme
označení smluvních stran, předmět smlouvy a údaj o
ceně díla, smlouva o dílo je pojmově úplatná. To mimo
jiné znamená, že i v případě explicitního neuvedení ceny
díla je smlouva platná, pokud obsahuje údaj o způsobu

stanovení ceny díla, cena díla rovněž může být
stanovena tzv. rozpočtem. I přesto však nelze než
doporučit věnovat i stanovení ceny díla potřebnou
pozornost a předcházet tak případným nejasnostem.
V neposlední řadě je také vhodné ve smlouvě upravit
způsob řešení vad díla a možnosti ukončení smlouvy.
Více informací naleznete ZDE.

„RŮZNÉ“
DIGITALIZACE MALOOBCHODU A JAK CHYTŘE NA NI

Digitalizace obchodu –
hodně se o ní mluví, ale
otázkou je, jak ve
skutečnosti funguje, zda na ni mohou dosáhnout i malé
firmy a za jakých podmínek. Jak vypadá chytrá
prodejna? Co je chytrý regál, chytrá cenovka, jaké
interaktivní prvky využívají maloobchodníci ve svých
prodejnách a jak vůbec na to? Jaká je budoucnost
platebních řešení a potřeb firem? Jaké jsou
spotřebitelské trendy? Jak se dnes vlastně jednotlivé

generace dělí a co znamenají, jaká je nejmladší generace
Z – lidé ve věku 16-22 let - čili budoucnost národa?
Víte, že i móda může být digitální? Toto jsou jen některá
témata připravované akce na téma digitálního obchodu
neboli Obchodu 4.0. Přijďte zažít něco nového,
praktického, inspirativního s námi! Rezervujte si
25. duben odpoledne. Vstup zdarma. Těšíme se na
Vás!
Více informací vč. registrace naleznete ZDE.

SUPERŽENA: NADECHNĚTE SE S LEHKOSTÍ
A BUĎTE SPOKOJENÁ!

Zvládat na plný úvazek
rodinu, práci, volný čas
i spánek, a k tomu ještě
dobře vypadat. Takové nároky si na sebe klade téměř
každá moderní žena. Jak se z toho nezbláznit a všechno
zvládnout v klidu a s rozvahou? Sebereflexe

a uvědomění si toho, „jak to máte vy“, vám mohou
pomoct se uvolnit a nadechnout. A právě na to se
v kurzu zaměříme. Seminář se uskuteční
dne 2. 4. 2019 v sídle AMSP ČR.
Více informací vč. registrace naleznete ZDE.

