Blížící se termín pro daně z příjmů
Po uplynutí termínu pro DPH za březen resp. za 1. čtvrtletí čeká mnohé termín 2.5. pro podání přiznání
k dani z příjmu fyzických nebo právnických osob. Protože času již není mnoho, tak si připomeneme
několik aktuálních informací k tomuto tématu.
1. Termín 2.5. platí jen pro ty, kdo nepodali daňové přiznání ve zkráceném termínu 1.4.
Jestliže bylo daňové přiznání podáno např. 1.4. a nyní je v tomto daňovém přiznání zjištěna chyba,
nelze ji napravit opravným daňovým přiznáním. Nelze také např. změnit metodiku výpočtu daňových
odpisů - změnit odpis vypočtený metodou zrychlených odpisů na metodu mimořádných odpisů apod.
Výjimkou by byly fyzické či právnické osoby s povinným auditem – pro ně platí termín 1.7.
2. Termín 2.5. neplatí pro podání v písemné formě, ale jen pro elektronická podání
Právnická osoba se zpřístupněnou datovou schránkou bude daňové přiznání podávat pochopitelně
elektronicky. Pokud by však právnická osoba bez datové schránky (např. zapsaný spolek) chtěl podat
daňové přiznání písemně, bylo by v současné době písemné podání již po termínu. Toto pochopitelně
platí i pro fyzické osoby, které by nyní podali daňové přiznání v písemné podobě.
3. K elektronickému podání není třeba ani datová schránka, ani elektronický podpis
Z portálu MOJEDANĚ lze daňové přiznání odeslat i „nepodepsané“ s tím, že do 5 dnů by bylo potvrzeno
tzv. e-tiskopisem. Obvykle je však škoda nevyužít některý z prostředků digitální identity (např. bankovní
identitu) a neodeslat daňové přiznání bez nutnosti dalšího potvrzování. Také je škoda nevyužít pro
podání výhod daňové informační schránky
VIDEOZÁZNAM PŘEDNÁŠKY „DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ ELEKTRONICKY“ VYSVĚTLUJE ELEKTRONICKÁ
PODÁNÍ VČ. NAPŘ. PODÁNÍ PŘEHLEDŮ OSVČ A VÝHODY DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNKY
4. „Nepodepsané“ elektronicky podané přiznání lze potvrdit i po 2.5.
Bude-li přiznání elektronicky odesláno z portálu MOJEDANĚ např. 1.5. nebo 2.5. večer, tak je lhůta 2.5.
zachována i v případě podání neopatřeného „digitálním ověřením“, pokud je toto podání do 5 dnů
potvrzeno – např. je vytištěný a ručně podepsaný e-tiskopis do 5 dnů podán do podatelny správci daně
ještě v pátek 6.5.
5. Pokud bude daňové přiznání zpracovávat daňový poradce, platí lhůta 1.7.
Pro prodloužení lhůty pro podání přiznání daňovým poradcem do 1.7. postačuje předložení příslušné
plné moci až spolu s daňovým přiznáním.
6. Obchodní korporace (např. veškerá SRO) mohou prostřednictvím přiznání k DPPO splnit povinnost
zveřejnění účetní závěrky
Pokud bude mít obchodní korporace před podáním daňového přiznání schválenu účetní závěrku, může
být praktické předat ji ke zveřejnění prostřednictvím daňového přiznání. Schválení účetní závěrky
nemusí být praktické, pokud se očekávají opravy účetnictví týkající se příštího roku. Přitom je možné
předat ke zveřejnění i neschválenou účetní závěrku.
VIDEOZÁZNAM PŘEDNÁŠKY „SCHVÁLENÍ ÚČETNICTVÍ A ROZDĚLENÍ ZISKU SRO“ Z 20.4.

7. Stále platí toleranční lhůta pro podání daňového přiznání v délce 5 pracovních dnů
Pokud by bylo daňové přiznání podáno až 9.5., bylo by sice podáno po lhůtě, ale neuplatnila by se
pokuta za opožděné tvrzení daně. Pokud by však osoba s termínem pro podání přiznání 2.5. byla za rok
2021 v daňové ztrátě, může se platně vzdát svého práva na budoucí uplatnění této ztráty jen do 2.5.
8. Pro doplatek daně platí tolerance jen do 4. kalendářního dne
Pokud by fyzická či právnická osoba s termínem pro přiznání 2.5. doplácela za rok 2021 daň, tak je
doplatek splatný nejpozději 2.5. a od pátku 6.5. se počítá eventuální úrok z prodlení.
9. Výše úroku z prodlení do 30.6. činí 11,75 % p.a.
Pokud by např. doplatek daně 1 mil. Kč nebyl uhrazen v termínu 2.5., ale např. s měsíčním zpožděním
až 2.6., tak by se počínaje 6.5. začal počítat úrok z prodlení a činil by cca 9.014 Kč. Pokud by s měsíčním
zpožděním uhrazen doplatek daně „jen“ 100 tis. Kč, tak by činil úrok z prodlení cca 902 Kč a pokud by
dotyčný v letošním roce neměl na dani z příjmů jiné dluhy (např. by platil včas zálohy na daň), tak by
se úrok vůbec nepředepsal (do limitní částky 1 tis. Kč se úroky prodlení nepředepisují).

DOBROVOLNÁ ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ INFORMACE
Při úhradě min 500 Kč vč. DPH nebo objednávce některého z aktuálních video záznamů přednášek
získáte přístup např. k příloze vysvětlující novou úpravu daně silniční. Navíc Vám budou zasílány
rozšířené verze informací do podzimu 2022.
VIDEOZÁZNAM PŘEDNÁŠKY SCHVÁLENÍ ÚČETNICTVÍ A ROZDĚLENÍ ZISKU SRO
VIDEOZÁZNAM PŘEDNÁŠKY DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ ELEKTRONICKY
VIDEOZÁZNAM PŘEDNÁŠKY ZDANĚNÍ MEZD 2022
VIDEOZÁZNAM PŘEDNÁŠKY DLOUHODOBÝ MAJETEK – ODPISOVÁNÍ 2021 / 2022
VIDEOZÁZNAM PŘEDNÁŠKY ZMĚNY V DANÍCH 2021 / 2022
KOMPLETNÍ NABÍDKA AKTUÁLNÍCH VIDEOZÁZNAMŮ
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