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První adventní neděle je již 28. listopadu

TIP MĚSÍCE

V tomto roce budou adventní neděle vycházet takto:

Jaká je expirační doba
vaší lékárničky v autě?

První adventní neděle 28.11.2021
Druhá adventní neděle 5.12.2021
Třetí adventní neděle 12.12.2021

Snížení záloh
u dodavatele poslední
instance

Čtvrtá adventní neděle 19.12.2021

Vzhledem k tomu, že došlo k extrémnímu
navýšení záloh na energie u dodavatelů
poslední instance, dohodlo se Ministerstvo
průmyslu a obchodu společně s Energetickým regulačním úřadem na snížení
záloh. Domácnosti v listopadu zaplatí
pouze 50% záloh a v prosinci 60% z nových
záloh.

Příspěvek na bydlení
Úřad práce vyplácí sociální dávky, tzv. “příspěvek na bydlení” a ten má sloužit k pokrytí nákladů spojených s výdaji
na bydlení. Do těchto výdajů spadají i náklady na energie. Nárok mají ty osoby, které mají náklady na bydlení vyšší,
než je 30% čistého příjmu domácnosti (v Praze 35%). Platí to pro osoby, které bydlí v pronájmu nebo mají družstevní
bydlení nebo mají nemovitost v osobním vlastnictví.
Některá města jako třeba Mladá Boleslav schválila pro klienty zkrachovalých dodavatelů energií i bezúročné půjčky.
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Koupili jste si dálniční známku
a nevíte kdy vám končí její
platnost?
V letošním roce začaly poprvé platit elektronické
dálniční známky a jejich platnost není na kalendářní
rok jako takový, ale na 12 měsíců po sobě jdoucích.
Zde si můžete ověřit, do kdy vám platí dálniční známka:
https://edalnice.cz/index.html#/validation
Ceny dálničních zámek zůstávají pro rok 2022 stejné
jako v roce 2021. Roční stojí 1.500 Kč, měsíční 440 Kč
a desetidenní je za 310 Kč.

Jak na daňové odpočty a státní
příspěvky do konce roku 2021?
Pokud máte stavební spoření nebo si jej chcete založit, tak je možné do konce
roku vložit celkem 20.000 Kč a získat tak maximální státní příspěvek 2.000 Kč.
U spoření na penzi, si lze snížit daňový základ až o 24.000 Kč a zaměstnavatel
může přispět až 50.000 Kč. Pokud jste v pozici zaměstnance či zaměstnavatele
a chcete s výše uvedeným poradit, ozvěte se nám.
U úvěru na bydlení platí i nadále, že si od daňového základu můžete odečíst
úroky ve výši až 150 000 Kč za rok. Znamená to, že vám stát na daních vrátí
až 22 500 Kč.

Zrychlené odpisy pro podnikatele
Majetek, který byl pořízen od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 a je
zařazený v první odpisové skupině, si bude poplatník moci odepsat
bez přerušení za 12 měsíců místo standardních tří let. Majetek
zařazený ve druhé odpisové skupině pak bude možné odepsat
bez přerušení za 24 měsíců místo standardních pěti let.
Prvních 12 měsíců přitom bude moci poplatník uplatnit
odpisy až do výše 60 procent vstupní ceny. Dočasné zavedení
mimořádných odpisů se projeví i u finančního leasingu
a v daném období tak bude možné uzavřít leasingovou smlouvu
s dobou trvání pouze 1 nebo 2 roky.
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