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Zkontrolujte si daňová přiznání

č. 3 / 3. 5. 2013

Výnosy bondů opět klesly

Finanční správa zveřejnila, že na 9400 pojišťovacích agentů a zprostředkovatelů podle jejích předběžných zjištění řádně nepodalo daňová přiznání za
roky 2010 a 2011. Daňové nedoplatky by se měly
pohybovat
v
desítkách milionů korun. Finanční správa
zkontrolovala
příjmy 26 tisíc
osob z branže
a
zjistila, že
4500 z nich nepřiznalo příjmy
ze své činnosti
za rok 2010 a dalších 4900 příjmy za rok 2011 nezdanilo. Většina z nic prý dokonce vůbec nepodala
přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
Nyní bude finanční správa ještě prověřovat uplatněné výdaje, protože řada fyzických osob k příjmům
z činnosti pojišťovacího agenta a zprostředkovatele
nesprávně uplatnila paušální výdaje 60 % z dosažených příjmů místo 40 %.
„Hříšníkům hrozí pokuty za pozdní podání daňového přiznání a sankce související s nepřiznáním příjmů a s pozdní úhradou daně,“ uvedla mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Homolová. Poplatníci podle ní mohou však ještě svá nesprávná
daňová přiznání napravit, a to dodatečným podáním
přiznání se správnými údaji.

ČNB varuje
ČNB upozornila na
aktivity
společnosti
World Systems Market LLC, která nabízí
na internetu obchodování na devizovém
trhu. Společnost nemá v současné době
povolení ČNB k poskytování investičních ani jiných
služeb na finančním trhu v ČR.

Chcete zkoušku na penzijní produkty?

Americká ekonomika rostla v prvním čtvrtletí přece
jen méně, než se očekávalo („jen” o 2,5 %), přesto i
toto mírné zklamání zatlačilo výnos amerického desetiletého vládního dluhopisu zpět pod hranici 1,7 %.

Srovnání investičních produktů
Server Peníze.cz přizpůsobil a mezi své kalkulačky zařadil nový Kalkulátor nákladovosti a zhodnocení. Ve spolupráci s redakcí odborného serveru Produktové listy unikátní kalkulátor propočte poplatky,
celkovou
nákladovost
i
efektivitu
spoření/
investování u základních čtyř investičních produktů
využívaných pro vytvoření rezerv na stáří (II. i III.
pilíř, fondy, IŽP). Původní srovnávač si můžete stáhnout na www.produktovelisty.cz

Temelín s odkladem
Dosud plán počítal s tím, že se nové bloky
v Temelíně rozběhnou do roku 2025. Podle ministra
průmyslu Martina Kuby však bude Česká republika
elektřinu z nich potřebovat nejdříve v roce 2030.

Přesun fondů ke smíšeným
Jde o trend, který lze identifikovat od nového roku,
o určitý – a spíš stále zesilující – přesun
z peněžního trhu do smíšených fondů. To je rozdíl
od loňského podzimu, kdy z peněžáků peníze prchaly do dluhopisů.
Těm ostatně stále ještě někdo věří, anebo ještě
nevyhodnotil jejich budoucnost. Nicméně výkonnost
se jim uklidnila, když i za poslední tři měsíce ještě
většinou nevykazují záporný výnosový signál, u některých dokonce najdeme i celé procento.
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Začal poslední měsíc před termínem pro splnění
povinnosti složit odbornou zkoušku dle zákona o
doplňkovém penzijním spoření. Zkušební a certifikační centrum Exams.cz zajišťuje realizaci těchto
zkoušek, nabízí všechny varianty přípravy a vypisuje vyšší počet termínů zkoušek a zvyšuje jejich kapacitu.

Investice do fondů v ČR (17. týden)
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K tomu možná nejlépe citovat Aleše Prandstettera,
investičního stratéga společnosti ČSOB Asset Management: „Dokud zůstane inflace a sazby na svých
historicky nízkých úrovních, může se zdát výnos
fixně úročených investic přijatelný. Otázkou ale zůstává, jak jsme od prasknutí dluhopisové bubliny
daleko, a to přes to, že se tato bublina stále ještě
nafukuje.“
Většina investorů ještě stále nemá klidný spánek,
ale kdo chce dosáhnout výraznějšího růstu aktiv,
raději zvolí nějakou příměs akcií. Ti, kteří chtějí
zdánlivou bezpečnost a volí pouze dluhopisy
a hotovost, se musí spokojit s návratností jen lehce
nad nulou. I Aleš Prandstetter dodává: „Existuje zároveň celá řada dobrých důvodů, proč se nákup akcií vyplatí. Patří mezi ně například dividendový výnos, který se v Evropě pohybuje na průměrné úrovni
3,55 %. To je často vyšší hodnota, než jakou by lidé
získali z investic do dluhopisů.“

Přestože České spořitelně v 1. čtvrtletí klesl čistý
zisk na 4,2 miliardy Kč (o pouhých 5,7 %), mateřské
rakouské Erste Group propadl ve čtvrtletí meziročně
téměř o polovinu na 176,2 milionu eur (zhruba 4,5
miliardy Kč).
Citelný pokles čistého zisku v 1. čtvrtletí hlásí i
Volkswagen: ve srovnání s loňskem klesl o 38,2 %
na 1,94 miliardy eur. Firma sice očekává, že se jí
povede relativně lépe než zbytku trhu, ale čelí poklesu poptávky po automobilech na evropském trhu,
která je na 20letém minimu.
Tuzemská součást skupiny Škoda Auto snížila provozní zisk o 46 % na 112 mil. eur, při meziročním
poklesu prodejů o 13,3 % na 179 tisíc vozů.
„Současné prostředí rozhodně představuje těžkou
výzvu pro celý sektor,“ uvedla skupina.

Další banka vrací poplatek

Další rekord akcií
Možná i Svátek práce chtěla oslavit Wall Street,
když poslední dubnový den opět posunula historický
rekord indexu S&P 500 na dohled 1600 bodům.
Zveřejněná makrodata působila sice smíšeně, ale
více než pokles
Chicagského
indexu nákupních manažerů
(poprvé za poslední tři roky
na hodnotu 49
bodů)
zřejmě
mile překvapila
s p o t ř e b it e l s k á
důvěra.
Index
sestavovaný
organizací Conference Board vylétl na 68,1 bodu z
březnových 61,9 bodu a značně překonal očekávání
trhu.
Přesto ale první májový sváteční den právě po
horších než očekávaných zprávách z trhu práce
všechny indexy klesly o 0,9 %.

Zajištěné investice – finanční nesmysl
Produktové listy zveřejnily analýzu 387 zajištěných
produktů, které byly od roku 2000 nabídnuty klientům.
Celkem 210 produktů k 15. březnu 2013 již bylo
splaceno, je tedy již znám investiční výsledek. Vycházející průměrný roční výnos (bez zahrnutí poplatků) je smutný: 1,23 %. Pokud bychom zohlednili
například 1% počáteční poplatek, je výsledné zhodnocení 0,97 %.

Žluté taxi v Praze?
Dopravní společnost Student Agency, kterou vlastní podnikatel Radim Jančura, chce po autobusových
a vlakových linkách nově vybudovat největší taxislužbu v Praze.
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Bolestivé poklesy zisku

Finanční arbitr ve svém
prvním nálezu ve sporu o
poplatek za vedení úvěrového účtu konstatoval, že banka je povinna poplatek klientovi vrátit a zaplatit pokutu
podle zákona o finančním arbitrovi.
Finanční arbitr Monika Nedělková sice nejmenovala banku, které se rozhodnutí týká (nález není ještě
pravomocný), podle ČTK jde ale o Komerční banku.
Vydání prvního nálezu ve sporu o poplatek za vedení úvěrového účtu či správu úvěru neznamená,
že všechny další případy budou posuzovány shodně, právě tak jako není obecné nedávné první podobné rozhodnutí soudu.

Objednejte si předplatné nového časopisu Profi poradenství & finance za 495,Kč na celý rok.
Časopis je určen všem profesionálům v oboru finančního plánování. Obsahově se
časopis zaměřuje na kvalitní
analýzy a informační servis,
strategie, rady, nápady a
reportáže ze společnosti.
Za kvalitu ručí Petr Fejtek
V aktuálním čísle se dočtete:
P. Fejtek : Férové poradenství je cesta budoucnosti
Má být vzdělání „ZADARMO“
Tajemství úspěchu finančního poradce
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