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UŽ JSME ZAHÁJILI!

https://www.ucetni-portal.cz/dan-z-pridane-hodnoty-online-2021-12-dnu-24-O.html
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ÚVODNÍ SLOVO

Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

je měsíc duben a to je určitě měsíc zkoušek daňových poradců. Jsem velmi ráda, že se jarní zkoušky letos 
konaly. A konaly se právě tento týden.
Přestože jsem prakticky celou profesní kariéru zasvětila vzdělávání budoucích daňových poradců, stále 
vidím vlastní rezervy.
Vědí, co bych doporučila jako první, co jako druhé, co by podle mne měli určitě vědět ke zkouškám?
Často o tom přemýšlím, jak zmapovat cestu vědomostních znalostí průřezově prvním dnem zkoušek, 
tedy účetnictvím, právnickými osobami a fyzickými osobami. 
Ptali jste se také na webináři, který jsme tento týden věnovali zkouškám, na moje doučování…
Je to dobrá myšlenka? Doučování se konalo dvakrát… bylo pro mne tehdy dost vyčerpávající.
Třeba bych jej však zorganizovala lépe.
Ti, co zkoušky máte nebo na ně vůbec nejdete, máte dočista jiné starosti. Možná kolem účetních závěrek.
Udělala jsem pro Vás seminář k závěrce, jako jsem roky přednášela toto téma? Napsala jsem alespoň 
článek s tím, jak účtovat kurzové rozdíly nebo dotace s mým názorem?
Zdá se mi, že jsem vlastně mohla být mnohem lepší, výkonnější a dál.
A to je život… stále nás napadá, kde jsme měli nebo mohli být.
A co se spokojit s tím, co se povedlo?
Že nám běží i letos Online specialista pro DPH, Mzdové účetnictví online a za dveřmi je Daňový specialista 
online. Kromě toho máme hodně online seminářů, zavěšeny všechny příklady na webu, všechny knížky 
vydané a rozeslané a příklady na kurzové rozdíly i dotace v publikaci i na webu…
Každá mince má dvě strany, můžete být spokojení i nespokojení, a to v jediném okamžiku. Navíc, oba 
pohledy jsou pravdivé.
Určitě doporučuji cestu vděčnosti a poděkování za vše, co se podařilo.
Poděkování za to, že můžeme tvořit a pomáhat Vám i klientům.
Nechtít od sebe stále víc a víc a víc.
Přeji Vám krásný čas, kdy už snad přijde sluníčko s teplem a pokud budete hodnotit svoje úspěchy, 
dívejte se na ně vždy optikou vděčnosti…

P.

Pěva Čouková
zakladatelka a   Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ
www.pevacoukova.cz

P.S.

Dnes cestou do Prahy neskutečně sněžilo. „Paní zima“ se nechce vzdát a my všichni víme, 
že je to otázka času. Co to převzít do života a nedržet se „zuby nehty“ toho, co odchází.

A co já v Praze? Třeba se můžete těšit na další díl Žena v zenu se mnou. Kdo ví?

Zkouškový webinář ZDE.

» Kola se točí… 
» Jedeme dál… 
» Spolu to zvládneme… 
» Jsme optimističtí… 
» Nevzdáváme se…

https://www.pevacoukova.cz/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-zkousky-danovych-poradcu-zkusenosti-a-rady-utery-20-04-2021-19-00-220-V.html
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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát:

„Abyste uspěli, musí být Vaše touha po úspěchu větší než strach z neúspěchu.“

Bill Cosby

strana 41
1. 4. 2021Výběr z tuzemských daňových aktualit

Autor:  Lenka Zachardová 

strana 34
19. 4. 2021Prominutí DPH z pořízení vybraného zboží a z jeho dovozu  

ze třetí země – FZ 18/2021 a MI GFŘ
Autor: ing. Mgr. Olga Hochmannová

strana 43
14. 4. 2021„Receiving, acquiring partner“ – 82. lekce angličtiny  

s Účetním Portálem 
Autor: ing. Vladimír Zdražil

strana 42
9. 4. 2021

„Transfer of assets“ – 81. lekce angličtiny s Účetním Portálem 
Autor: ing. Vladimír Zdražil

 Články

strany 27–33
8. 4. 2021Daň z přidané hodnoty pro začátečníky a mírně pokročilé – 7. část

Režim přenesení daňové povinnosti
Autor: ing. Ivana Pilařová

strany 5–9
29. 3. 2021

Zaměstnanec a povinnost podat daňové přiznání za rok 2020
Autor: ing. Ivan Macháček

strany 16–26
16. 3. 2021Daň z přidané hodnoty pro začátečníky a mírně pokročilé – 6. část

Intrakomunitární plnění na vstupu i na výstupu, dovoz a vývoz
Autor: ing. Ivana Pilařová

strany 11–15
6. 4. 2021Daňové přiznání za rok 2020 – možnosti vyplývající  

ze zákona č. 609/2020 Sb.
Autor: ing. Ivan Macháček

strana 35
7. 4. 2021

Testování na covid-19 jako zdravotní služba osvobozená od daně
Autor: ing. Mgr. Olga Hochmannová

strany 36–40
26. 3. 2021Odpovědnost jednatele za dluhy společnosti  

a ručení svým majetkem
Autor: Mgr. Michaela Garajová 
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

   21. 4. 2021    Upozornění k dotačnímu programu COVID 2021
Dovolujeme si upozornit naše čtenáře na Článek 6 ve Výzvě, který říká, že "6.1 Způsobilými náklady dle Výzvy jsou náklady 
a výdaje na provoz a udržení podnikatelské činnosti či provozovny, jako jsou např. osobní náklady, náklady na materiál, služby 
(vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod., vzniklé od 1. února 2020 do 31. března 
2021". A dále pak je uvedeno v bodě 7.7 "Na způsobilé výdaje podpořené z Výzvy v rámci rozhodného období není možné 
získat jinou veřejnou podporu".
S odkazem na výše uvedená fakta velmi doporučujeme rozebrat si výdaje, aby v žádosti byly opravdu uvedeny výdaje 
v odpovídající výši - tedy jinými slovy opravdu ty způsobilé výdaje existovaly a podnikatel byl schopen je doložit případné 
kontrole a nebyla na ně čerpána souběžně jiná dotace.
Výzva Covid 2021 byla zveřejněna dne 31.03.2021 a je k dispozici v sekci Informace GFŘ a ministerstev.   

   16. 4. 2021    Podání Přehledu pro zdravotní pojišťovnu OSVČ můžete odložit 
maximálně do 2. srpna

Pro všechny osoby samostatně výdělečně činné je posledním dnem, kdy musí podat zdravotní pojišťovně Přehled o příjmech 
a výdajích za rok 2020, pondělí 2. srpna 2021.

    15. 4. 2021    Informace k promíjení DPH při pořízení zboží z jiného členského státu 
a při dovozu zboží

Ministryně financí promíjí daň z přidané hodnoty při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží 
vymezeného v Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události zveřejněném ve Finančním 
zpravodaji 18/2021 dne 13. dubna 2021. Finanční zpravodaj jsme publikovali v aktualitě 14. 4. 2021. Informace poskytuje 
zejména praktickou aplikaci.

    14. 4. 2021    Zápis z Koordinačního výboru ze dne 24. 3. 2021
Pro Vaši informaci zveřejňujeme Zápis z Koordinačního výboru ze dne 24. 3. 2021, který obsahuje 3 uzavřené příspěvky 
(upozorňujeme na zejména ten poslední uzavřený, a to Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty do budoucna ). Jedná se 
tedy o tyto uzavřené příspěvky :

-  570/27.01.21 Uplatnění úroků z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru poskytnutého bankou a z úvěru 
poskytnutého stavební spořitelnou na financování bytových potřeb obstaraných od 1. ledna 2021

-  572/24.03.21 Bezúplatné vydání majetku z rodinné fundace a svěřenského fondu

-  574/24.03.21 Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty do budoucna.

    13. 4. 2021    Příručka pro podnikání 2021
Hospodářská komora ČR vydala poměrně zdařilou pomůcku pro podnikatele, kde jsou popsány základní kroky k založení 
společnosti , zda podnikat jako živnostník nebo OSVČ, základní informace k podnikání a jsou zde uvedeny i některé vzorové 
smlouvy. Příručku pro podnikání 2021 naleznete v příloze.

    1. 4. 2021    „Splňujete podmínky - Podáte oznámení – Máte prominuto“ – co je 
nutné udělat pro prominutí úroků z prodlení u DPH a silniční daně

Pokud nemáte zaplacené DPH (zdaňovací období září 2020 až březen 2021) a silniční daň (zdaňovací období 2020 včetně 
zálohy splatné 15. 4. 2021), můžete požádat o prominutí úroku z prodlení a daň bez sankcí uhradit až do 16. 8. 2021.

    31. 3. 2021    Dotační rozcestník - dotační programy, otázky a odpovědi
Dnes přinášíme přehlednou pomůcku vydanou MPO, jedná se o ucelený přehled dotačních programů.

Více aktualit na www.ucetni-portal.cz/aktuality/

https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/podani-prehledu-pro-zdravotni-pojistovnu-osvc-muzete-odlozit-maximalne-do-2-srpna-5908-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/podani-prehledu-pro-zdravotni-pojistovnu-osvc-muzete-odlozit-maximalne-do-2-srpna-5908-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/podani-prehledu-pro-zdravotni-pojistovnu-osvc-muzete-odlozit-maximalne-do-2-srpna-5908-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-k-promijeni-dph-pri-porizeni-zbozi-z-jineho-clenskeho-statu-a-pri-dovozu-zbozi-5903-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-k-promijeni-dph-pri-porizeni-zbozi-z-jineho-clenskeho-statu-a-pri-dovozu-zbozi-5903-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/podani-prehledu-pro-zdravotni-pojistovnu-osvc-muzete-odlozit-maximalne-do-2-srpna-5908-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-koordinacniho-vyboru-ze-dne-24-3-2021-5899-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/zapis-z-koordinacniho-vyboru_10922.pdf
https://www.ucetni-portal.cz/podani-prehledu-pro-zdravotni-pojistovnu-osvc-muzete-odlozit-maximalne-do-2-srpna-5908-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/prirucka-pro-podnikani-2021-5898-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/podani-prehledu-pro-zdravotni-pojistovnu-osvc-muzete-odlozit-maximalne-do-2-srpna-5908-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/splnujete-podminky-podate-oznameni-mate-prominuto-co-je-nutne-udelat-pro-prominuti-uroku-z-prodleni-u-dph-a-silnicni-dane-5875-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/splnujete-podminky-podate-oznameni-mate-prominuto-co-je-nutne-udelat-pro-prominuti-uroku-z-prodleni-u-dph-a-silnicni-dane-5875-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/podani-prehledu-pro-zdravotni-pojistovnu-osvc-muzete-odlozit-maximalne-do-2-srpna-5908-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/dotacni-rozcestnik-dotacni-programy-otazky-a-odpovedi-5874-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/dotacni-rozcestnik_10610.pdf
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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DAŇOVÝ SPECIALISTA
2021 

ONLINE

26. 5. 2021 – 25. 6. 2021 | 8. ROČNÍK

NEJLEPŠÍ ONLINE PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY DAŇOVÝCH PORADCŮ  |  JISTOTA DO PRAXE

18
dnů

11
lektorů

1. –2. DEN  ing. Mgr. Olga Hochmannová – Daň z přidané hodnoty – teorie (středa 26. 5. – čtvrtek 27. 5. 2021)
3. DEN ing. Igor Pantůček – Daň z přidané hodnoty – příklady (pátek 28. 5. 2021)

4.–7. DEN  ing. Pěva Čouková – Účetnictví – absolutní účetní základ (středa 2. 6. – sobota 5. 6. 2021)
8. DEN plk. ing. Naděžda Klewar Slavíková – Spotřební a energetická (ekologická) daň (čtvrtek 10. 6. 2021)
9. DEN JUDr. Karel Alexa, Ph. D. – Daňový řád –obecně (pátek 11. 6. 2021)

10. DEN Mgr. Barbora Bortlíková – Daňový řád – vymáhání, placení daní (sobota 12. 6. 2021)
11. DEN Mgr. Ivan Rota, LL.M., MBA – Profesní otázky daňového poradenství a AML zákon (úterý 15. 6. 2021) 
12. DEN ing. Ivana Pilařová – Daň z příjmů právnických osob – teorie (středa 16. 6. 2021)
13. DEN ing. Ivana Pilařová – Daň z příjmů právnických osob – souvislé příklady (čtvrtek 17. 6. 2021)
14. DEN Bc. Martin Mikuš – Silniční daň (pátek 18. 6. 2021 – dopoledne)
14. DEN Mgr. Václav Pikal – Silniční daň – příklady (pátek 18. 6. 2021 – odpoledne)
15. DEN ing. Jana Procházková – Daň z nemovitých věcí (sobota 19. 6. 2021)

16.–17. DEN ing. Zuzana Rylová Ph.D. – Daň z příjmů fyzických osob –  
teorie i praxe včetně počítání příkladů (středa 23. 6. – čtvrtek 24. 6. 2021)

18. DEN ing. Pěva Čouková – Účetnictví – obchodní závod, přeměny (pátek 25. 6. 2021)

danovy-specialista.eu

• záznam tzv. „navždy“
• možno zastavovat,  

vracet se zpět
• výukové materiály součástí

DÁREK  K PŘEDPRODEJI: ONLINE DAŇOVÝ SPECIALISTA 2020
IHNED KE  

ZHLÉDNUTÍ

https://danovy-specialista.eu/
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to podezřelé. Pokud dodavatel je osobou neusazenou v tuzemsku bez stálé provozovny, aplikujeme § 24 odst. 2 ZDPH aneb 
„tuzemské reverse charge“. Pro jistotu – toto není tuzemská přenesená daňová povinnost. 

Zobrazení v daňovém přiznání, souhrnném hlášení a kontrolním hlášení: 

 Daňové přiznání – ř. 12 (13)
 Souhrnné hlášení – nevykazuje se
 Kontrolní hlášení – A2 

Nárok na odpočet z identického plnění se uplatní v daňovém přiznání na ř. 43 (44) a v kontrolním hlášení se nevykazuje. 

Závěr 

Pokud se vám výlet za hranice tuzemska nelíbil, na příště mohu slíbit program výhradně „z českých a moravských luhů a hájů“. 
Soustředíme se totiž na zvláštní režimy, a to zejména na režim přenesení daňové povinnosti, který se aplikuje výhradně na 
plnění s místem plnění v tuzemsku. 

14

VYBÍRÁME PRO VÁS ONLINE SEMINÁŘE

Více na www.ucetni-portal.cz/online-balicky/

Fyzické osoby aktuálně, 
daňové přiznání za rok 

2020 a změny v roce 2021

19. 3. 2021

Daňové přiznání  
fyzických osob  

- chyby a omyly -

5. 3. 2021

Daň z příjmů 
právnických osob
- chyby a omyly -

18. 3. 2021

Řádky přiznání  
k dani z příjmů 

právnických osob

10. 2. 2021

Čas konání: 9.00 - cca 14.00 hodin
Záznam tzv. "navždy".

ing. Jiří Klíma ing. Ivana Pilařová ing. Zuzana Rylová Ph.D.

MIMOŘÁDNĚ ZAŘAZENO

Daň z přidané hodnoty pro začátečníky a mírně pokročilé – 6. část
ing. Ivana Pilařová

https://www.codexisuno.cz/aNh?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/online-balicky/
https://www.ucetni-portal.cz/fyzicke-osoby-aktualne-danove-priznani-fyzickych-osob-za-rok-2020-a-zmeny-v-roce-2021-147-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/fyzicke-osoby-aktualne-danove-priznani-fyzickych-osob-za-rok-2020-a-zmeny-v-roce-2021-147-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/fyzicke-osoby-aktualne-danove-priznani-fyzickych-osob-za-rok-2020-a-zmeny-v-roce-2021-147-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/balicek-c-4-set-6-online-seminaru-26-S.htmlhttps://www.ucetni-portal.cz/balicek-c-4-set-6-online-seminaru-26-S.html
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DPH SPECIALISTA
2021

ONLINE

11. 3. 2021 – 14. 10. 2021 | 1. ROČNÍK

• záznam tzv. „navždy“
• možno zastavovat, vracet se 

tam a zpět
• výukové materiály součástí

NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY DAŇOVÝCH PORADCŮ  |  JISTOTA DO PRAXE

14
dnů

5
lektorů

1. –2. DEN  ing. Jiří Klíma – Daň z přidané hodnoty – teorie I (11. 3. – 12. 3. 2021)

3.–4. DEN ing. Jiří Klíma – Daň z přidané hodnoty – teorie II (20. 4. – 21. 4. 2021)

5.–6. DEN  ing. Jiří Klíma – Daň z přidané hodnoty – teorie III (11. 5. – 12. 5. 2021)

7.–8. DEN ing. Igor Pantůček  – Souvislý celodenní příklad na DPH (8. 6. – 9. 6. 2021)

9. DEN ing. Mgr. Olga Hochmannová – Aktuální informace, velká novela ZDPH 2021 (24. 8. 2021)

10. DEN ing. Mgr. Olga Hochmannová – Praktické příklady (25. 8. 2021)

11. DEN Marek Reinoha – DPH a dodací podmínky INCOTERMS (14. 9. 2021)

12. DEN Marek Reinoha – DPH a celní předpisy (15. 9. 2021)

13. DEN ing. Pěva Čouková – Příklady v návaznosti na účetnictví (13. 10. 2021)

14. DEN ing. Igor Pantůček, ing. Jiří Klíma, ing. Mgr. Olga Hochmannová – Panelová diskuze (14. 10. 2021)

ucetni-portal.cz/eshop/

UŽ JSME ZAČALI!

https://danovy-specialista.eu/
https://www.ucetni-portal.cz/eshop/
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3.3 Možné překvapení do budoucna
Česká republika 16. 1. 2019 zaslala žádost o možnost využívat všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti u daně 
z přidané hodnoty (plošný reverse charge). Oporou pro tento postup je směrnice Rady EU č. 2018/2057 novelizující směrnici 
o společném systému DPH. Tomuto režimu podléhají veškerá zdanitelná plnění u zboží a služeb u jednotlivých transakcí nad 
17 500 eur (v přepočtu cca 450 000 Kč). Žádost je podána Evropské komisi, která ji v rámci nastavených pravidel předloží ke 
schválení Radě EU. Žádost byla kladně vyřízena, ale legislativní proces, na němž bude záviset zavedení tohoto opatření, zatím 
nebyl zahájen. Zavedení této plošné přenesené daňové povinnosti mezi plátci na všechny komodity by bylo velkou změnou. 
Zatím nám ale bezprostředně neklepe na dveře. Řešíme ve státě aktuálně jiné problémy, plošné zavedení režimu přenesení 
daňové povinnosti je tedy zatím „v šuplíku“.

Závěr

Příště se setkáme nad problémy, které se vztahují k dlouhodobému majetku a v rámci toho si probereme další (už poslední) 
speciální režim, a to režim majetku vytvořeného vlastní činností. V souvislosti s dlouhodobým majetkem se také soustředíme 
na režimy převodu nemovitých věcí.

4

VYŘEŠENÉ PŘÍKLADY 
ÚČETNICTVÍ PRO 
PODNIKATELE
ing. Pěva Čouková

S mnoha novými příklady, včetně příkladů na Covidové 
podpory, včetně nových příkladů na kurzové rozdíly, likvidace, 
zásoby a další. Aktualizované na změny roku 2021.

Publikace si můžete  
zakoupit na  

www.ucetni-portal.cz/eshop/.

VYŘEŠENÉ PŘÍKLADY 
DAŇ Z PŘÍJMŮ

ing. Zuzana Rylová, ing. Matěj Nešleha,  
Mgr. Ivan Rota, LL.M., MBA, ing. Eva Nedorostková , 

 ing. Ivana Pilařová, ing. Pěva Čouková, 

+ E-BOOK

+ E-BOOK

Daň z přidané hodnoty pro začátečníky a mírně pokročilé – 7. část
ing. Ivana Pilařová

https://www.ucetni-portal.cz/konsolidovane-zneni-smernice-rady-2006-112-es-ze-dne-28-listopadu-2006-o-spolecnem-systemu-dane-z-pridane-hodnoty-126-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/konsolidovane-zneni-smernice-rady-2006-112-es-ze-dne-28-listopadu-2006-o-spolecnem-systemu-dane-z-pridane-hodnoty-126-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/eshop/
https://www.ucetni-portal.cz/komentar-k-dani-z-pridane-hodnoty-s-priklady-2021-141-b.html
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ze třetí země – FZ 18/2021 a MI GFŘ

ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ve Finančním zpravodaji č. 18/2021 bylo 13. 4. 2021 publikováno rozhodnutí ministryně financí o prominutí DPH z důvodu 
mimořádné události. Na toto rozhodnutí upozornilo i GFŘ ve své metodické informaci zveřejněné 14. 4. 2021 (Informace 
k promíjení DPH při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží).

Jedná se o prominutí DPH při pořízení vybraného zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží u následujících 
druhů zboží:

1. filtrační polomasky a respirátory určené k ochraně uživatele, které jsou v souladu s předpisy EU,

2. respirátory, pokud jsou určeny výrobcem k ochraně uživatele a jsou v souladu s předpisy EU,

3. filtry a jiné příslušenství k filtračním polomaskám a respirátorům dle výše uvedených bodů.

Daň se u těchto vybraných druhů zboží promíjí, pokud se zdanitelné plnění uskutečnilo v období od 14. 4. 2021 do 3. 6. 2021.

Dále se promíjí DPH u níže uvedeného zboží:

1.  diagnostické zdravotnické prostředky in vitro pro testování na onemocnění covid-19, které jsou ve shodě 
s příslušnými předpisy EU,

2.  očkovací látky proti onemocnění covid-19, které jsou schválené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků, 
nebo registrované podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů.

U těchto vybraných druhů zboží se DPH promíjí, pokud zdanitelné plnění nastalo v období od 14. 4. 2021 do 31. 12. 2022. 

Podle metodické informace GFŘ je plátce oprávněn uplatnit odpočet daně ze souvisejících přijatých zdanitelných plnění 
spojených např. s dopravou, prodejem apod., která použije pro účely pořízení či dovozu vybraného zboží. 

Dále je plátce povinen vést toto zboží, u kterého se uplatňuje toto prominutí daně, v evidenci pro účely DPH.

V daňovém přiznání se hodnota tohoto zboží, u něhož byla prominuta daň, vykáže v ř. 26, v kontrolním hlášení se neuvádí.

Uvedený Finanční zpravodaj č. 18/2021 a metodickou informaci GFŘ naleznete na Účetním Portálu nebo na webových 
stránkách Finanční správy. 

Prominutí DPH z pořízení vybraného  
zboží a z jeho dovozu ze třetí země –  
FZ 18/2021 a MI GFŘ
Autor: ing. Mgr. Olga Hochmannová

Přinášíme Vám stručný článek od paní Olgy Hochmannové, opět na téma „prominutí DPH z důvodu mimořádné události“. 
Tentokrát se jedná o prominutí DPH při pořízení vybraného zboží z JČS a při dovozu zboží. V článku se dočtete, kterého zboží 
a kterého období se prominutí konkrétně týká, a rovněž zjistíte, jak je to s vykazováním hodnoty tohoto zboží v daňovém 
přiznání a v kontrolním hlášení.
Petra   

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

 Víte, že když si zakoupíte balíček SILVER, můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD?

Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD na 
zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ.
 Víte, že pro Vás nově máme možnost ÚHRADY ROČNÍHO ČLENSTVÍ MĚSÍČNĚ?
Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423.

NÁŠ 
TIP

19. 4. 2021

https://www.ucetni-portal.cz/financni-zpravodaj-c-18-2021-5901-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-k-promijeni-dph-pri-porizeni-zbozi-z-jineho-clenskeho-statu-a-pri-dovozu-zbozi-2529-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-k-promijeni-dph-pri-porizeni-zbozi-z-jineho-clenskeho-statu-a-pri-dovozu-zbozi-2529-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/financni-zpravodaj-c-18-2021-5901-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-k-promijeni-dph-pri-porizeni-zbozi-z-jineho-clenskeho-statu-a-pri-dovozu-zbozi-2529-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/19/
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/17/
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/23/
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ONLINE ÚČETNÍ AKADEMIE 2020
s Pěvou Čoukovou a hosty: 

Doc. ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., ing. Libor Vašek, Ph.D.

NA SPRÁVNĚ VEDENÉM ÚČETNICTVÍ PROSTĚ ZÁLEŽÍ.

www.ucto-academy.cz

>> záznam 15denního vzdělávacího kurzu ze dne 26. 2.– 15. 12. 2020 v Bohuňovicích <<

IHNED K DISPOZICI

Den Lektor a téma Den Lektor a téma

1.

Doc. ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
Poslání, uživatelé, vypovídací schopnost účetnictví, 
koncepční rámec českého účetnictví a IFRS, regulace 
účetnictví v EU a v ČR

9.
ing. Pěva Čouková
Cenné papíry, podíly

2.
ing. Pěva Čouková
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

10.
ing. Pěva Čouková 
Cenné papíry, podíly

3.
ing. Pěva Čouková
Pohledávky, opravné položky, odpisy pohledávek, 
insolvence

11.
ing. Libor Vašek, Ph.D. 
IFRS – vybrané oblasti a hlavní rozdíly vůči českým 
předpisům

4.
ing. Pěva Čouková
Cizí měna v účetnictví – kurzové rozdíly

12.
ing. Libor Vašek, Ph.D.
Konsolidace, co by Vám nemělo uniknout

5.
ing. Pěva Čouková 
Zásoby, banka, pokladna 

13.
ing. Pěva Čouková
Přeměny

6.
ing. Pěva Čouková
Rezervy, opravné položky k veškerému majetku

14.
ing. Pěva Čouková
Inventarizace krok za krokem, podstatné skutečnos-
ti k účetnictví

7.
ing. Pěva Čouková
Vlastní kapitál

15.
ing. Pěva Čouková
Účetní závěrka, výkazy, příloha,  
odložená daň, cash flow8.

ing. Pěva Čouková
Operace s obchodním závodem

https://ucto-academy.cz/


Kurzové rozdíly 
s Pěvou

WEBINÁŘ

1 h 30 m
in

Pěva Čouková

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

TOP dotazy s Jirkou Klímou - 
přiznání 2020

WEBINÁŘ

2 h 00 m
in

Jiří Klíma
Pěva Čouková

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD O zdraví, vitalitě a odpovědnosti 

za náš život s paní Rittou, 
majitelkou firmy TARANI

16. 2. 2021

WEBINÁŘ

1 h 38 m
in

Ritta Oprchalová 
Pěva Čouková

DÁRKEM  
PRO VŠECHNY

ÚČETNÍ MĚSÍČNÍK INTERNETOVÉHO PORTÁLU www.ucetni-portal.cz | Číslo 04/2021
Vydáno: 23. 4. 2021 v Bohuňovicích. Vydavatel: Účetní Portál a.s., V Drahách 39, 783 14 Bohuňovice | tel.: 585 389 003, infolinka: +420 730 585 423 | IČ 053 14 674

WEBINÁŘE ÚČETNÍHO PORTÁLU
ing. Pěva Čouková a hostéwww.ucetni-portal.cz/videa/eshop

Víte, že webináře jsou v den konání ZDARMA pro všechny?
Sledujte videa na Účetním Portálu a naše pozvánky.

18. 3. 2021 18. 3. 2021

Zkoušky daňových poradců – 
zkušenosti a rady

WEBINÁŘ

1 h 50 m
in

Ivan Rota
Pěva Čouková

DPH s paní Olgou v otázkách

WEBINÁŘ

1 h 46 m
in

Olga Hochmannová
Pěva Čouková

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

20. 4. 2021 1. 4. 2021

DÁRKEM  
PRO VŠECHNY Telefonická komunikace s Claudií 

aneb jak rozdělit práci v týmu

WEBINÁŘ

1 h 28 m
in

 Claudie Paldusová
Pěva Čouková

8. 4. 2021

DÁRKEM  
PRO VŠECHNY

1. 4. 2021

25. 2. 2021

https://www.ucetni-portal.cz/webinar-kurzove-rozdi-ly-s-pe-vou-ctvrtek-18-03-2021-19-00-215-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-top-dotazy-s-jirkou-klimou-priznani-2020-ctvrtek-25-02-2021-19-00-214-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-o-zdravi-vitalite-a-odpovednosti-za-nas-zivot-s-pani-rittou-majitelkou-firmy-tarani-utery-16-02-2021-19-00-213-V.html
http://www.ucetni-portal.cz/videa/eshop
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-zkousky-danovych-poradcu-zkusenosti-a-rady-utery-20-04-2021-19-00-220-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-s-pani-olgou-v-otazkach-ctvrtek-1-4-2021-19-00-217-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-telefonicka-komunikace-s-claudii-aneb-jak-rozde-lit-pra-ci-v-ty-mu-ctvrtek-8-4-2021-19-00-218-V.html

