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POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2016
7. volební období

873/
Pozměňovací návrh poslankyně Kristýny Zelienkové k vládnímu návrhu
zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
(sněmovní tisk 873)

1.

V části první čl. I se za bod 27 vkládá nový bod, který zní:
„XX. V § 7a odst. 7 se za druhou větu vkládají nové věty, které znějí:
„V případě splnění podmínek uvedených v odstavci 1 rozhodných pro stanovení daně
paušální částkou daně činí její minimální výše 10 000 Kč. V ostatních případech může
být tato daň maximálně o 10 % vyšší, než je průměrná výše daňové povinnosti za nejvýše
bezprostředně tři předcházející zdaňovací období.“
Následující body se přečíslují.

2.

Za část sedmou se zařazuje nová část osmá, která zní:
„ČÁST OSMÁ
Změna zákona o evidenci tržeb
Čl. XIV
Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, se mění takto:

1. Ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) nově zní:
„a) u poplatníka daně z příjmů fyzických osob příjem ze samostatné činnosti,
která je podnikáním, s výjimkou příjmu, který
1. není předmětem daně z příjmů,
2. je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý,
3. podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně nebo
4. podléhá dani stanovené paušální částkou, nebo“ “
3.

Následující část a článek se přečíslují z osmé na část devátou a článek ze XIV na XV.

Odůvodnění:
Cílem pozměňovacího návrhu je vyjmout povinnost pro poplatníky daně z příjmů fyzických
osob s příjmy dle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
vést elektronickou evidenci tržeb, pokud podléhají dani stanovené paušální částkou dle § 7a
zákona. Tím se sníží administrativní náklady na straně správce daně i daňového poplatníka.
Ten navíc ušetří výdaje na zavedení EET v rámci svého podnikání.
Výši paušální daně navrhuje poplatník správci daně na základě žádosti. Navrhuje se, že může
být stanovena maximálně o 10 % vyšší než je průměrná daňová povinnost za tři bezprostředně
předcházející zdaňovací období. Její minimální výše však musí dosahovat 10 000 Kč.
V případě stávajícího uplatňování výdajových paušálů zejména ve výši 80 % značná část
fyzických osob s příjmy ze samostatné činnosti dosahovala v předchozích zdaňovacích
obdobích nulovou daňovou povinnost. Pokud bude chtít taková osoba či začínající subjekt mít
stanovenu daň paušální částkou, aby se vyhnula elektronické evidenci tržeb, bude jí stanovena
paušální daň minimálně ve výši 10 000 Kč.
Lze předpokládat, že toto opatření by mohlo mít pozitivní vliv na další růst inkasa daně
z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání (stav v roce 2015 činil 2,5 mld. Kč)
minimálně o 1 až 2 mld. Kč.

