Pozměňovací návrh poslance Martina Lanka k sněmovnímu tisku č. 504, vládnímu
návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu
majetku
V článku I se v § 38x na konci odstavce 5 se doplňují slova: „; to však neplatí, je-li tato
lhůta kratší než 25 let.“
Odůvodnění:
Předkladatel přesvědčivě odůvodňuje, proč se prokazování majetku má omezit na poslední
3 roky (+ výjimky z § 148 daňového řádu), kdy jej lze bez dalšího zdanit. To by však
znamenalo, že by nelegální přesuny majetku, ke kterým došlo v posledních 25 letech mimo
poslední 3 roky, tak byly fakticky legalizovány.
Úplné znění
§ 38x
Výzva k prokázání příjmů
(1) Správce daně vyzve poplatníka k prokázání vzniku a původu příjmů a dalších
skutečností souvisejících s nárůstem jeho jmění, spotřebou nebo jiným vydáním v případě, že
a)

má důvodné pochybnosti, zda příjmy poplatníka oznámené nebo tvrzené správci daně
odpovídají nárůstu jeho jmění, spotřebě nebo jinému vydání, a nejsou mu známy
skutečnosti, které by nárůst jmění, spotřebu nebo jiné vydání ozřejmovaly, a
b) po předběžném posouzení dojde k závěru, že rozdíl mezi těmito příjmy a nárůstem jmění,
spotřebou nebo jiným vydáním poplatníka přesahuje 7 000 000 Kč.
(2) Správce daně ve výzvě k prokázání příjmů uvede své pochybnosti způsobem,
který umožňuje poplatníkovi, aby se k nim vyjádřil a předložil důkazní prostředky tak,
aby došlo k odstranění těchto pochybností.
(3) Ve výzvě k prokázání příjmů správce daně
a)

určí rozhodné období pro posouzení vztahu příjmů poplatníka k nárůstu jeho jmění,
spotřebě nebo jinému vydání,
b) stanoví lhůtu k vyjádření a předložení důkazních prostředků k prokázání požadovaných
skutečností, která nesmí být kratší než 30 dnů,
c) poplatníka poučí o následcích spojených s neprokázáním požadovaných skutečností
a neposkytnutím dostatečné součinnosti při prokazování požadovaných skutečností.
(4) Správce daně může požadované skutečnosti doplňovat prostřednictvím další výzvy
k prokázání příjmů.
(5) Správce daně nevyzývá poplatníka k prokázání skutečností, o nichž je správci daně
známo, že nastaly v období, u kterého již uplynula lhůta pro stanovení daně; to však neplatí,
je-li tato lhůta kratší než 25 let.
V Praze dne 18. dubna 2016

