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ZPRAVODAJ

DAŇOVÉ NOVINKY
KONEČNĚ POTVRZENA PODOBA TZV. „DAŇOVÉHO BALÍČKU“!
Konečně známe finální podobu novely téměř všech
daňových zákonů, tedy tzv. daňového balíčku 2019, jenž
vstoupil v účinnost od 1. dubna 2019 po finálním
schválení ze strany Poslanecké sněmovny v březnu
2019. Nezůstalo nám tedy mnoho čase se na změny
připravit. Pojďme si je tedy alespoň ve zkratce
zrekapitulovat.

Mnoho změn doznal také zákon o DPH. Z těch
nejzajímavějších můžeme zmínit nové povinnosti
u vystavování daňových dokladů. Připravte se na to, že
vystavením daňového dokladu pro vás práce nekončí.

Plátce daně z příjmů právnických osob jistě potěší
zvýšení maximálních částek výdajů uplatňovaných
procentem z příjmů, a to až na dvounásobek, tj. na
úroveň platnou naposledy za rok 2017. Pro celé
zdaňovací období tak bude možné uplatnit výdaje
procentem v plné výši do výše příjmů 2 mil. Kč.
Právnické osoby naopak v důsledku implementace
směrnice ATAD čeká zpřísnění pravidel, a to především
ty, které mají zahraniční účast.

daňového dokladu zároveň vynaložil nezbytné

Podle nové legislativy bude ze zákona vyžadováno,
aby plátce DPH v rámci lhůty pro vystavení
úsilí k doručení daňového dokladu. Povinností
plátce je zajistit nejpozději v poslední den lhůty
odeslání dokladu na adresu příjemce.
Pokud víte (nebo jen tušíte), že příjemce na dané adrese
není k zastižení, musíte se snažit více, jinak vaši
povinnost nelze považovat za splněnou. Nesplnění této
povinnosti může vést i k pokutám maření správy daně
v rámci DPH.

*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
NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE PŘIJATA
Novela zákoníku práce, která nabyde účinnosti
1. července 2019 počítá především se zrušením tzv.
karenční doby. Nově se totiž náhrada mzdy v době
pracovní neschopnosti bude vyplácet již od první
zameškané směny namísto od původní čtvrté. Nesporně
tak dojde ke zvýšení nákladů zaměstnavatelů, kterým

zákonodárci jako částečnou kompenzaci snížili sazbu
placenou na nemocenském pojištění o 0.2 %. Experti
však očekávají, že toto snížení uhradí pouze jeden den
náhrady škody. V roce 2017 přitom v průměru pojištěnci
prostonali 15 dnů ročně.
Více informací naleznete ZDE.

„RŮZNÉ“
PŘEDSEDA AMSP ČR KAREL HAVLÍČEK NOVÝM
MINISTREM PRŮMYSLU A OBCHODU
Praha, 10. dubna 2019. Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) přivítala
oznámení předsedy vlády Andreje Babiše po jednání
s prezidentem republiky Milošem Zemanem, že
stávající předseda představenstva AMSP ČR Karel

Havlíček byl navržen na post ministra průmyslu
a obchodu. Pokud prezident návrh příjme, jmenování
proběhne 30. dubna 2019.
Více informací vč. registrace naleznete ZDE.

DIGITALIZACE MALOOBCHODU A JAK CHYTŘE NA NI

Budeme platit pouze
bezhotovostně?
Co
preferují různé věkové
skupiny zákazníků? Kdy zákazník nejvíce důvěřuje
firmě a může být i móda digitální? 25. dubna 2019 nás

čeká druhá stěžejní akce Roku digitálního podnikání
2019 – konference k digitalizaci maloobchodu.
Více informací vč. registrace naleznete ZDE.

RODINNÉ FIRMY BODUJÍ V TOULAVÉ KAMEŘE
Skvělá zpráva. Letní seriál
Toulavé kamery bude i letos
s rodinnými firmami. Asociaci
malých a středních podniků
a živnostníků ČR se podařilo i pro letošek vyjednat, že
hlavními protagonisty jednoho z nejsledovanějších
českých pořadů budou podobně jako v loňském roce
malé a střední rodinné firmy a živnosti. Toulavá kamera

za rodinným stříbrem slavila v minulém roce
mimořádný úspěch a navázala na pořady AMSP ČR
a České televize Toulky za cechy a řemesly a Toulavá
kamera na venkově.
Více informací vč. registrace naleznete ZDE.

AMSP ČR PŘEDSTAVILA ŽIVNOSTENSKÝ BALÍČEK 5+5
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
(AMSP ČR) eskalovala velkou diskusi spojenou
s přípravou opatření pro malé podnikatele. Děkujeme
všem za podporu i kritické připomínky, v současné

době probíhají intenzivní jednání jak s Ministerstvem
průmyslu a obchodu, tak s Ministerstvem financí
a rovněž se zástupci Hospodářské komory ČR.
Více informací vč. registrace naleznete ZDE.

