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NÃ¡vrh pro projekt: DanÄ› a ÃšÄ•etnictvÃ- na A4
PÅ™Ã-spÄ›vek pÅ™idal ZdenÄ›k Macura
Sobota, 01 Ä•ervenec 2006
AktualizovÃ¡no Sobota, 01 Ä•ervenec 2006

Návrh: Následující text pÅ™edstavuje hrubý návrh toho, jak by mohl být implementován projekt: DanÄ› a ÚÄ•etnictví na
A4: VáÅ¾ený obÄ•ane podnikateli, v roce 2007 nabízíme následující moÅ¾nost vyuÅ¾ití netradiÄ•ního daÅˆového programu:
Vá&scaron; mobilní telefon se mÅ¯Å¾e stát Va&scaron;ím významným pomocníkem. PÅ™íslu&scaron;ný finanÄ•ní úÅ™ad m
základÄ› Va&scaron;eho poÅ¾adavku nahrát do mobilního telefonu zdarma daÅˆový program pro rok 2007. PÅ™i kaÅ¾dém
uskuteÄ•nÄ›ném výdaji nebo pÅ™íjmu, souvisejícím s Va&scaron;í podnikatelskou Ä•inností za&scaron;lete vÅ¾dy nejpozdÄ›ji d
dnÅ¯ textovou zprávu ve tvaru:
Datum ... ÄŒíslo zákazníka/dodavatele ... cena ... kód
na Ä•íslo pÅ™íslu&scaron;ného finanÄ•ního úÅ™adu xxxxx (sluÅ¾ba nebude zpoplatnÄ›na). Po zaslaní zúÄ•tovací sms zprávy
bude posláno zpÄ›t zúÄ•tovací Ä•íslo, které pouÅ¾ijete v následujícím kroku.
-

- VysvÄ›tlivky:
Datum &ndash; Datum uskuteÄ•nÄ›ného zdanitelného plnÄ›ní
ÄŒíslo zákazníka, dodavatele &ndash; IÄŒO, pokud zákazník nebo dodavatel IÄŒO nemá, uvede se &ldquo;0&rdquo;
Cena - cena zboÅ¾í, sluÅ¾eb, prací Ä•i jiných nákladÅ¯/pÅ™íjmÅ¯ související s Va&scaron;í podnikatelskou Ä•inností
Kód - kód zboÅ¾í, sluÅ¾eb, prací Ä•i jiných nákladÅ¯/pÅ™íjmÅ¯ související s Va&scaron;ím podnikáním (seznam v&scaron;ech
naleznete v pÅ™íloze Ä•. 1)
PÅ™i kaÅ¾dém výdaji a pÅ™íjmu je tÅ™eba vytvoÅ™it stvrzenku, s následujícími údaji: datum, Ä•íslo dodavatele/odbÄ›ratel
struÄ•ný a výstiÅ¾ný popis poloÅ¾ky a podpis dodavatele (v pÅ™ípadÄ› výdaje). Poté, co za&scaron;lete zúÄ•tovací sms a obd
zúÄ•tovací Ä•íslo, napi&scaron;te na vytvoÅ™enou stvrzenku také zúÄ•tovací Ä•íslo. NetÅ™eba zdÅ¯razÅˆovat, Å¾e stvrzenky
uschovávat pro pÅ™ípadnou kontrolu. Po ukonÄ•ení zdaÅˆovacího období Vám na základÄ› zadaných údajÅ¯ po&scaron;lem
na vÄ›domí, jakou Ä•ástku (daÅˆ) je tÅ™eba zaplatit (s pÅ™íslu&scaron;ným Ä•íslem úÄ•tu a datem splatnosti). V pÅ™ípadÄ› ja
nejasností mÅ¯Å¾ete zavolat na Ä•íslo 0800xxxxxx, kde Vám rádi a ochotnÄ› poradíme. ÄŒíslo je k dispozici 24 hodin dennÄ› (
sluÅ¾ba je opÄ›t bez poplatku).
Poznámky:
- Na základÄ› údajÅ¯, které nám budou zaslány Vám vypoÄ•ítáme daÅˆ, daÅˆové zálohy, DPH, CLO, sociální
poji&scaron;tÄ›ní, zdravotní poji&scaron;tÄ›ní, danÄ› a poji&scaron;tÄ›ní za Va&scaron;e zamÄ›stnance. Bude Vám zaslána
pouze koneÄ•ná souhrnná Ä•ástka, nutná k zaplacení. Nebudete se muset zabývat jednotlivými výpoÄ•ty a rozesílat penÄ›Å¾ní
Ä•ástky mezi úÅ™ady, sami celkovou Ä•ástku automaticky rozdÄ›líme.
-

- Ve&scaron;keré údaje, dÅ¯leÅ¾ité ke stanovení daÅˆových odpoÄ•tÅ¯ (stav Å¾enatý/vdaná, poÄ•et dÄ›tí, studující, dÅ¯chodc
si zjistíme sami. StejnÄ› tak jsme schopni zjistit, zda máte nárok na odpoÄ•ty z hypotéky, dÅ¯chodového
pÅ™ipoji&scaron;tÄ›ní apod. Nebude nutné zasílat pÅ™íslu&scaron;ná potvrzení.
- Dále není potÅ™eba uvádÄ›t, zda jste byl kromÄ› podnikání také nÄ›kde zamÄ›stnán. Tuto informaci jiÅ¾ víme od
Va&scaron;eho zamÄ›stnavatele.
-

- Pokud Vás zajímá, jak se danÄ› a poji&scaron;tÄ›ní vypoÄ•ítávají, mÅ¯Å¾ete nahlédnout do pÅ™ílohy Ä•.2, kde jsou uvedeny
výpoÄ•tové vzorce a tabulky.
- JestliÅ¾e je Va&scaron;e podnikání sloÅ¾itÄ›j&scaron;í a pouÅ¾ití mobilu by ve Va&scaron;em pÅ™ípadÄ› nebylo vhodné,
vyuÅ¾ít dal&scaron;í zpÅ¯soby, uvedené v pÅ™íloze Ä•.3
-

- Co je nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í - nebude potÅ™eba vést penÄ›Å¾ní deník a knihy závazkÅ¯ a pohledávek. PenÄ›Å¾ní deník
vést, protoÅ¾e neovlivÅˆuje vý&scaron;i odvedené danÄ›, slouÅ¾í pouze ke kontrole a vÄ›t&scaron;í pÅ™ehlednosti. V pÅ™ípa
vý&scaron;e uvedeného postupu lze roli penÄ›Å¾ního deníku nahradit programem na internetové adrese
http://www.mojepodnikanixxx.cz
- Nemusíte uvádÄ›t sazbu DPH, jsme schopni si ji sami zjistit na základÄ› Vámi zadaného kódu poloÅ¾ky.
-

- Po urÄ•ité dobÄ› mÅ¯Å¾eme dÄ›lat automatickou kontrolu v&scaron;ech zadaných údajÅ¯ a snadno tak v mnohých pÅ™ípad
mÅ¯Å¾eme zjistit, zda nebyly vytváÅ™eny fiktivní náklady nebo nepÅ™iznané pÅ™íjmy.
http://www.4vize.cz
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-

- Pokud by ve Vás vznikly obavy, Å¾e pÅ™i prÅ¯bÄ›Å¾ném posílání údajÅ¯ na daÅˆový server, by nÄ›kdo mohl Va&scaron;i Ä•
monitorovat, lze zasílat údaje zakódovanÄ›. FinanÄ•ní úÅ™ad bude mít k dispozici pouze celkové souÄ•ty za pÅ™íslu&scaron;n
zdanitelné období. Jednotlivé údaje budou odkódovány pro automatickou zpÄ›tnou kontrolu aÅ¾ po uplynutí urÄ•ité doby
(napÅ™íklad jeden rok).
- Chcete-li vyuÅ¾ívat grafy a tabulky, které Vám zpÅ™ehlední údaje, týkající se Va&scaron;eho podnikání, mÅ¯Å¾ete také
v tomto pÅ™ípadÄ› vyuÅ¾ít program na internetové adrese http://www.mojepodnikanixxx.cz
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