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Vaše měsíční úkoly
Nemusí být nutně daňové
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www.accace.cz



Leden 2018

Sociální a zdravotní zabezpečení
- Platba zálohy na zdravotní pojištění za předcházející měsíc

Sociální a zdravotní zabezpečení
- Platba zálohy na sociální pojištění za předcházející měsíc

DPH
- Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí kalendářní měsíc pro měsíční plátce DPH
- Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí čtvrtletí pro čtvrtletní plátce
- Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou měsíčními plátci a také kvartálními plátci, kteří dodávají zboží do JČS
- Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou kvartálními plátci a poskytují služby do JČS 
- Podání kontrolního hlášení právnickými osobami bez ohledu na skutečnost, zda jsou měsíčními či kvartálními 
plátci a dále fyzickými osobami, které jsou měsíčními plátci
- Podání kontrolního hlášení fyzickými osobami, které jsou kvartálními plátci

Daň z nemovitých věcí
- Podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2017 

Silniční daň
- Podání přiznání k dani silniční a platba silniční daně za rok 2017
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Naučit se kouzlo
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Únor 2018

Sociální a zdravotní zabezpečení
- Platba zálohy na zdravotní pojištění za předcházející měsíc

Sociální a zdravotní zabezpečení
- Platba zálohy na sociální pojištění za předcházející měsíc

DPH
- Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí kalendářní měsíc pro měsíční plátce DPH
- Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou měsíčními plátci a také kvartálními plátci, kteří dodávají zboží do JČS
- Podání kontrolního hlášení právnickými osobami bez ohledu na skutečnost, zda jsou měsíčními či kvartálními 
plátci a dále fyzickými osobami, které jsou měsíčními plátci
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Březen 2018

Sociální a zdravotní zabezpečení
- Platba zálohy na zdravotní pojištění za předcházející měsíc

Sociální a zdravotní zabezpečení
- Platba zálohy na sociální pojištění za předcházející měsíc

DPH
- Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí kalendářní měsíc pro měsíční plátce DPH
- Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou měsíčními plátci a také kvartálními plátci, kteří dodávají zboží do JČS
- Podání kontrolního hlášení právnickými osobami bez ohledu na skutečnost, zda jsou měsíčními či kvartálními 
plátci a dále fyzickými osobami, které jsou měsíčními plátci
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 Duben 2018

Daň z příjmů
- Podání přiznání k dani z příjmů a platba daně z příjmů za rok 2017, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání 
zpracovává a předkládá sám 

Sociální a zdravotní zabezpečení
- Platba zálohy na zdravotní pojištění za předcházející měsíc

Silniční daň
- Platba zálohy na silniční daň za předchozí čtvrtletí  (resp. v prosinci  za říjen a listopad, doplatek za prosinec 
2018 je pak splatný do konce ledna 2019)

Sociální a zdravotní zabezpečení
- Platba zálohy na sociální pojištění za předcházející měsíc

DPH
- Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí kalendářní měsíc pro měsíční plátce DPH
- Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí čtvrtletí pro čtvrtletní plátce
- Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou měsíčními plátci a také kvartálními plátci, kteří dodávají zboží do JČS
- Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou kvartálními plátci a poskytují služby do JČS 
- Podání kontrolního hlášení právnickými osobami bez ohledu na skutečnost, zda jsou měsíčními či kvartálními 
plátci a dále fyzickými osobami, které jsou měsíčními plátci
- Podání kontrolního hlášení fyzickými osobami, které jsou kvartálními plátci

Sociální a zdravotní zabezpečení
- Předložení plné moci OSSZ a ZP při zpracování přiznání za rok 2017 daňovým poradcem

03

09

16

20

25

 Duben

30

Ne   Po    Út     St    Čt     Pá    So   Ne    Po    Út    St     Čt    Pá    So    Ne    Po    Út     St    Čt     Pá    So    Ne    Po    Út    St     Čt    Pá    So   Ne    Po 



Probudit se o 30 minut dřív 
a připravit si báječnou snídani
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Květen 2018

Sociální a zdravotní zabezpečení
- OSVČ – podání OSSZ a ZP přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017, pokud daňové přiznání 
zpracovává a předkládá sám (bez daňového poradce)

Sociální a zdravotní zabezpečení
- Platba zálohy na zdravotní pojištění za předcházející měsíc

Sociální a zdravotní zabezpečení
- OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2017 (do 8 dnů od podání přehledu OSSZ a ZP)

Sociální a zdravotní zabezpečení
- Platba zálohy na sociální pojištění za předcházející měsíc

DPH
- Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí kalendářní měsíc pro měsíční plátce DPH
- Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou měsíčními plátci a také kvartálními plátci, kteří dodávají zboží do JČS
- Podání kontrolního hlášení právnickými osobami bez ohledu na skutečnost, zda jsou měsíčními či kvartálními 
plátci a dále fyzickými osobami, které jsou měsíčními plátci

GDPR
- Počátek účinnosti Obecného nařízení na ochranu osobních údajů

Daň z nemovitých věcí
- Splatnost celé daně z nemovitých věcí na rok 2018 (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
- Splatnost 1. splátky daně z nemovitých věcí na rok 2018 (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč, s výjimkou 
poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
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Červen 2018

Sociální a zdravotní zabezpečení
- Platba zálohy na zdravotní pojištění za předcházející měsíc

Sociální a zdravotní zabezpečení
- Platba zálohy na sociální pojištění za předcházející měsíc

DPH
- Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí kalendářní měsíc pro měsíční plátce DPH
- Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou měsíčními plátci a také kvartálními plátci, kteří dodávají zboží do JČS
- Podání kontrolního hlášení právnickými osobami bez ohledu na skutečnost, zda jsou měsíčními či kvartálními 
plátci a dále fyzickými osobami, které jsou měsíčními plátci
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Červenec 2018

Daňz příjmů
- Podání přiznání k dani z příjmů a platba daně z příjmů za rok 2017, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání 
zpracovává a předkládá daňový poradce

Sociální a zdravotní zabezpečení
- Platba zálohy na zdravotní pojištění za předcházející měsíc

Silniční daň
- Platba zálohy na silniční daň za předchozí čtvrtletí  (resp. v prosinci  za říjen a listopad, doplatek za prosinec 
2018 je pak splatný do konce ledna 2019)

Sociální a zdravotní zabezpečení
- Platba zálohy na sociální pojištění za předcházející měsíc

DPH
- Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí kalendářní měsíc pro měsíční plátce DPH
- Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí čtvrtletí pro čtvrtletní plátce
- Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou měsíčními plátci a také kvartálními plátci, kteří dodávají zboží do JČS
- Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou kvartálními plátci a poskytují služby do JČS 
- Podání kontrolního hlášení právnickými osobami bez ohledu na skutečnost, zda jsou měsíčními či kvartálními 
plátci a dále fyzickými osobami, které jsou měsíčními plátci
- Podání kontrolního hlášení fyzickými osobami, které jsou kvartálními plátci
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Srpen 2018

Sociální a zdravotní zabezpečení
- OSVČ - přehled OSSZ a ZP o příjmech a výdajích za rok 2017, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce

Sociální a zdravotní zabezpečení
- Platba zálohy na zdravotní pojištění za předcházející měsíc

Sociální a zdravotní zabezpečení
- OSVČ - platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2017 (do 8 dnů od podání přehledu OSSZ a ZP)

Sociální a zdravotní zabezpečení
- Platba zálohy na sociální pojištění za předcházející měsíc

DPH
- Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí kalendářní měsíc pro měsíční plátce DPH
- Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou měsíčními plátci a také kvartálními plátci, kteří dodávají zboží do JČS
- Podání kontrolního hlášení právnickými osobami bez ohledu na skutečnost, zda jsou měsíčními či kvartálními 
plátci a dále fyzickými osobami, které jsou měsíčními plátci

Daň z nemovitých věcí
- Splatnost 1. splátky daně z nemovitých věcí na rok 2018 (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč - poplatníci provozující 
zemědělskou výrobu a chov ryb)
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Září 2018

Sociální a zdravotní zabezpečení
- Platba zálohy na zdravotní pojištění za předcházející měsíc

Sociální a zdravotní zabezpečení
- Platba zálohy na sociální pojištění za předcházející měsíc

DPH
- Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí kalendářní měsíc pro měsíční plátce DPH
- Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou měsíčními plátci a také kvartálními plátci, kteří dodávají zboží do JČS
- Podání kontrolního hlášení právnickými osobami bez ohledu na skutečnost, zda jsou měsíčními či kvartálními 
plátci a dále fyzickými osobami, které jsou měsíčními plátci
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Říjen 2018

DPH
- Poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu 
dle § 82 a § 82 a zákona o DPH

Sociální a zdravotní zabezpečení
- Platba zálohy na zdravotní pojištění za předcházející měsíc

Silniční daň
- Platba zálohy na silniční daň za předchozí čtvrtletí  (resp. v prosinci  za říjen a listopad, doplatek za 
prosinec 2018 je pak splatný do konce ledna 2019)

Sociální a zdravotní zabezpečení
- Platba zálohy na sociální pojištění za předcházející měsíc

DPH
- Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí kalendářní měsíc pro měsíční plátce DPH
- Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí čtvrtletí pro čtvrtletní plátce
- Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou měsíčními plátci a také kvartálními plátci, kteří dodávají zboží do JČS
- Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou kvartálními plátci a poskytují služby do JČS 
- Podání kontrolního hlášení právnickými osobami bez ohledu na skutečnost, zda jsou měsíčními či kvartálními 
plátci a dále fyzickými osobami, které jsou měsíčními plátci
- Podání kontrolního hlášení fyzickými osobami, které jsou kvartálními plátci
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Stanovit si cíl, který vás 
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Listopad 2018

Sociální a zdravotní zabezpečení
- Platba zálohy na zdravotní pojištění za předcházející měsíc

Sociální a zdravotní zabezpečení
- Platba zálohy na sociální pojištění za předcházející měsíc

DPH
- Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí kalendářní měsíc pro měsíční plátce DPH
- Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou měsíčními plátci a také kvartálními plátci, kteří dodávají zboží do JČS
- Podání kontrolního hlášení právnickými osobami bez ohledu na skutečnost, zda jsou měsíčními či kvartálními 
plátci a dále fyzickými osobami, které jsou měsíčními plátci

Daň z nemovitých věcí
- Splatnost 2. splátky daně z nemovitých věcí na rok 2018 (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
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Prosinec 2018

Sociální a zdravotní zabezpečení
- Platba zálohy na zdravotní pojištění za předcházející měsíc

Silniční daň
- Platba zálohy na silniční daň za předchozí čtvrtletí  (resp. v prosinci  za říjen a listopad, doplatek za prosinec 
2018 je pak splatný do konce ledna 2019)

Sociální a zdravotní zabezpečení
- Platba zálohy na sociální pojištění za předcházející měsíc

DPH
- Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí kalendářní měsíc pro měsíční plátce DPH
- Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou měsíčními plátci a také kvartálními plátci, kteří dodávají zboží do JČS
- Podání kontrolního hlášení právnickými osobami bez ohledu na skutečnost, zda jsou měsíčními či kvartálními 
plátci a dále fyzickými osobami, které jsou měsíčními plátci
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O Accace

Společnost Accace poskytuje své služby ve 13 zemích prostřednictvím více než 550 profesionálů a řadí se mezi přední 
poskytovatele poradenských a outsourcingových služeb ve střední a východní Evropě. Během uplynulých let se našimi 
zákazníky stalo více než 2000 mezinárodních společností. 

Prostřednictvím našich poboček poskytujeme poradenské a outsourcingové služby v České republice, Maďarsku, Polsku, 
Rumunsku, na Slovensku, Ukrajině, v Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Chorvatsku, Makedonii, Německu, 
Slovinsku a Srbsku. V dalších evropských zemích a celosvětově působíme ve spolupráci s důvěryhodnými partnery.

Jak Vám můžeme pomoci?
 
www.accace.cz | www.accace.com  
E-mail: czechrepublic@accace.com 



A jaká bude vaše další výzva?
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