AKTUALITY 4/2013

Pro všechny klienty a přátele Euregnie jsme připravili další, tentokrát již dubnové vydání Aktualit z oblasti
daní, účetnictví a mezd.



DPH - ručení za daň až od 1.10.2013

Ručení příjemce zdanitelného plnění za daň nezaplacenou dodavatelem z tohoto plnění podle § 109 odst. 2
písm. c) ZDPH (tj. z důvodu, že úplata byla poskytnuta na jiný účet než zveřejněný správcem daně), se dle
metodické informace GFŘ neuplatní do 30. 9. 2013. Důvodem je, že stále probíhá zpracování účtů, které byly
zaslány plátci DPH a jsou určeny ke zveřejnění.



Valná hromada

Dle § 128 a § 184a Obch.zákoniku musí do šesti měsíců od posledního dne účetního období, tj. ve většině
případů do 30.6. u s.r.o. i a.s. proběhnout valná hromada. Ta schváluje řádnou účetní závěrku, rozhoduje o
výplatě dividend, rozdělení zisku....Více info na stulirova@euregnia.cz



Vstupní lékařské prohlídky, aktuální změny k 1.4.2013

Změny týkající se vstupní lékařské prohlídky zaměstnanců činných na základě dohody mimo pracovní poměr:
Původní právní úprava počítala s tím, že vstupní lékařské prohlídky bude zaměstnavatel povinen po uplynutí
ročního přechodného období (končícího 31. 3. 2013) vyžadovat u všech zaměstnanců, tedy i u tzv.
brigádníků činných na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, byť by šlo jen o
výpomoc na několik pracovních dnů.
S ohledem na neúměrnou zátěž zaměstnavatelů byl tento zákonný požadavek zrušen. Nově je tak
zaměstnavatel povinen od 1. 4. 2013 zajistit vstupní lékařskou prohlídku jen před uzavřením:
- pracovní smlouvy,
- dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání
zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této
práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy; nebo
- vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu.



Nově zřízená datová schránka ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) rozšířila možnosti pro zasílání elektronických podání. Klienti
mohou od 1. 2. 2013 zasílat vybrané předepsané tiskopisy elektronicky nově také prostřednictvím své datové
schránky do speciální datové schránky ČSSZ (ID 5ffu6xk) zřízené za tímto účelem. K tomu mohou jednoduše
využít interaktivní formuláře ČSSZ s funkcí pro přímé odeslání do speciální datové schránky ČSSZ.



Jarní akce Klubu EUREGNIA

V neděli dne 5.5.2013 od 13 hod se v kulturním areálu Bůrovce Topolná uskuteční již 6.ročník jarní akce
Klubu EUREGNIA "MÁJ 2013". Jedná se o zábavné a tvořivé odpoledne nejenom pro děti. Všechny srdečně
zveme. Potvrzení účasti prosím zasílejte na bockova@euregnia.cz.

Zpracovala: Vladimíra Juráková
Dne: 11.4.2013

Dotazy týkající se daní můžete zadat on-line přes www.danove-dotazy.cz, daňový poradce Vám
odpoví on-line.
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