Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2016
7. volební období

873/
Pozměňovací návrh poslance Ing. A. Babiše k vládnímu návrhu zákona,
kterým se mění některé zákony v oblasti daní
(sněmovní tisk 873)

1. V části první čl. I se za bod 28 vkládá nový bod, který zní:
„XX. V § 7a se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Odstavce 1 až 8 platí obdobně, jde-li o poplatníka, kterému v běžném zdaňovacím
období vznikla povinnost registrace k dani z příjmů fyzických osob, s tím, že žádost podle
odstavce 1 podává poplatník ve lhůtě pro podání přihlášky k této registraci, správce daně
stanoví daň paušální částkou do 2 měsíců ode dne podání žádosti a takto stanovená daň je
splatná do 2 měsíců ode dne jejího stanovení.“.“.
Následující body se přečíslují.
2. V části první se na konci článku II doplňuje nový bod, který zní:
„XX. Ustanovení § 7a odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období roku 2017.“.
3. Za část sedmou se vkládá 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.

V § 5 se na konci textu písmene b) doplňují slova „; to neplatí pro příkaz k převodu
uskutečněný bez osobního styku plátce s příjemcem, pokud není platba přijímána
pokladním zařízením umožňujícím přijímat hotovost“.

2.

V § 12 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k) poplatníka daně z příjmů fyzických osob,
1. u něhož roční výše příjmů, které jsou rozhodné pro stanovení daně z příjmů fyzických
osob paušální částkou, nepřesáhla ve 3 bezprostředně předcházejících zdaňovacích
obdobích částku 250 000 Kč, jde-li o tržby uskutečněné ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o stanovení daně paušální částkou do 30. dne následujícího po uplynutí
lhůty pro stanovení daně paušální částkou na zdaňovací období následující po
posledním zdaňovacím období, na které byla daň paušální částkou stanovena,
2. kterému vznikla povinnost registrace k dani z příjmů fyzických osob a který podal
žádost o stanovení daně paušální částkou, jde-li o tržby uskutečněné do 30. dne
následujícího po ukončení řízení o stanovení daně paušální částkou.“.
Čl. XV
Přechodné ustanovení
Evidovanou tržbou nejsou tržby poplatníka daně z příjmů fyzických osob uvedeného v § 12
odst. 3 písm. k) bodu 1 zákona č. 112/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, uskutečněné od 1. března 2017 do 15. prosince 2017, pokud je žádost
o stanovení daně paušální částkou na zdaňovací období kalendářního roku 2017 podána do
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31. května 2017.“.
Dosavadní část osmá se označuje jako část devátá a dosavadní článek XIV se označuje jako
článek XVI.
Odůvodnění:
Rozpočtový výbor doporučil ve svém usnesení č. 557 ze 49. schůze konané dne 16. listopadu
2016 (sněmovní tisk 873/1) k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony
v oblasti daní (sněmovní tisk 873), schválit pozměňovací návrh provádějící změny institutu
paušální daně (§ 7a zákona o daních z příjmů), které tento institut zatraktivňují a rozšiřují
(dnes ho využívají pouze desítky poplatníků). Poplatníci v režimu paušální daně nepodávají
daňové přiznání, vedou pouze evidenci příjmů a neprobíhá u nich daňová kontrola.
Předkládá se návrh, který má za úkol propojit paušální daň, u které se předpokládá její větší
využití, a možnost vynětí z evidence tržeb. Navržená změna tak reaguje na poptávku ze strany
budoucích poplatníků hodlajících využít institut paušální daně a umožňuje v případě
paušálního stanovení daně (za splnění dalších podmínek, zejm. dosažení toliko 250 000 Kč
příjmů ze samostatné činnosti) neevidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb. Limit hrubých
příjmů 250 000 Kč byl určen přibližným přepočtem z mediánové mzdy a byl zvolen
s ohledem na to, že se týká drobných poplatníků, kteří s ohledem na nízké příjmy budou platit
nízkou daň, jejíž výše je jednoduše ověřitelná ze strany správce daně.
K bodu 1 (§ 7a odst. 9 zákona o daních z příjmů)
Pro případ, kdy poplatník začne vykonávat samostatnou činnosti v průběhu kalendářního
roku, se upravují speciální lhůty, aby mohla být takovému poplatníkovi stanovena daň
paušální částku i pro zdaňovací období tohoto kalendářního roku. Ustanovení § 7a odst. 9
zákona o daních z příjmů je tak speciálním ustanovením, pokud jde o lhůtu pro podání žádosti
o stanovení daně paušální částkou, lhůtu pro vydání rozhodnutí správcem daně a lhůtu
splatnosti daně. V ostatním platí obecný režim § 7a zákona o daních z příjmů.
K bodu 2 (přechodná ustanovení k § 7a odst. 9 zákona o daních z příjmů)
Navrhuje se přechodné ustanovení, které zajišťuje aplikaci nově navrženého § 7a odst. 9 i pro
případy, kdy poplatník začne vykonávat samostatnou činnosti v průběhu kalendářního roku
2017.
K bodu 3 (část osmá – změna zákona o evidence tržeb)
V návaznosti na navržené změny § 7a zákona o daních z příjmů se z evidence tržeb vylučují
za stanovených podmínek tržby poplatníka, který má daň stanovenou paušální částkou.
V § 12 odst. 3 písmenu k) bodě 1 se navrhuje vynětí tržeb poplatníka – fyzické osoby,
kterému je daň stanovena paušální částkou, za podmínky, že jeho roční příjmy, které jsou
rozhodné pro takové stanovení daně, v předcházejících třech letech nepřesáhly 250 000 Kč.
Příjmy rozhodné pro stanovení daně paušální částkou jsou uvedeny v § 7a odst. 1 zákona
o daních z příjmů, a jsou jimi příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) zákona o daních z příjmů,
tedy příjmy ze zemědělské činnosti, lesního a vodního hospodářství, ze živnostenského
podnikání a z jiného podnikání, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění, a úroky
z vkladů na účtu, který je podle podmínek toho, kdo účet vede, určen k podnikání poplatníka.
Cílem je vynětí takových tržeb od okamžiku stanovení daně paušální částkou do nejzazšího
okamžiku, kdy poplatníkovi může být znovu stanovena daň paušální částkou, s tím, že tato
doba se prodlužuje o dalších 30 dní z důvodu, aby se poplatník stihl připravit na evidenci
tržeb v případě, že správce daně poplatníkovi na další období daň paušální částkou nestanoví.
V § 12 odst. 3 písm. k) bodě 2 se v návaznosti na změny v § 7a odst. 9 zákona o daních
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z příjmů ve spojení s § 12 odst. 3 písm. a) (vyloučení tržeb uskutečněných do přidělení DIČ)
vylučují tržby poplatníka od zahájení samostatné činnosti do 30 dnů po skončení řízení
o stanovení daně paušální částkou za podmínky, že poplatník podal žádost o stanovení daně
paušální částkou ve lhůtě podle § 7a odst. 9 zákona o daních z příjmů.
Vzhledem k záměru umožnit vynětí z evidence tržeb z titulu stanovení daně paušální částkou
již pro rok 2017 je navrhováno přechodné ustanovení. To má zajistit zpětný účinek tohoto
vynětí tak, aby k vynětí mohlo dojít již se spuštěním druhé fáze evidence tržeb, tj.
od 1. března 2017. Vyloučeny budou tržby poplatníka, který splňuje výši ročních příjmů
uvedenou v § 12 odst. 3 písm. k) bod 1 zákona o evidenci tržeb, uskutečněné od 1. března
2017 za předpokladu, že poplatník nejpozději do 31. května 2017 podá žádost o stanovení
daně paušální částkou na zdaňovací období kalendářního roku 2017. Doba vyloučení je
omezena datem 15. prosince 2017, což odpovídá nejzazšímu okamžiku, kdy poplatníkovi
může být stanovena daň paušální částkou za rok 2017, s prodloužením o dalších 30 dní
z důvodu, aby se poplatník stihl připravit na evidenci tržeb v případě, že nedojde ke kladnému
vyřízení žádosti.
Dále se navrhuje zúžit okruh forem plateb, které podléhají evidenci tržeb. Podle současného
znění § 5 písm. b) zákona o evidenci tržeb splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu
platba uskutečněná bezhotovostním převodem, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím
příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat. Tím se rozumí typicky platby kreditní
či debetní kartou, a to jak přes platební terminál příjemce platby, tak přes internet, jakož i
další způsoby placení přes internet (např. prostřednictvím systémů typu PayPal).
U některých druhů bezhotovostního způsobu placení, při kterých nedochází k osobnímu styku
zákazníka s prodávajícím, je obtížně zabezpečit řádné splnění evidenční povinnosti, tj. zaslat
datovou zprávu o evidované tržbě a vystavit účtenku v okamžiku uskutečnění tržby. Proto se
navrhuje ustanovení § 5 písm. b) zákona o evidenci tržeb doplnit tak, že tržby nemusí být
evidovány tehdy, když k podání příkazu k převodu peněžních prostředků dochází bez
osobního styku plátce s příjemcem platby, tj. příkaz k platbě se dává bez přítomnosti toho,
kdo má tržby evidovat (typicky platby uskutečněné přes internet). Toto vynětí z vymezení
evidované tržby se netýká všech případů, kdy k převodu peněžních prostředků dochází bez
osobního styku plátce s příjemcem platby. V případech, kdy k bezhotovostní platbě dochází
sice bez osobního styku, avšak na zařízení, které umožňuje současně přijímat i hotovost, se
výjimka neuplatní. V takových případech je nadále racionální trvat na povinnosti evidovat
uskutečněné tržby, neboť dané pokladní zařízení je již pro evidenci tržeb přizpůsobeno.
Správce daně tak bude mít jednotným kanálem přehled o hotovostních i bezhotovostních
platbách uskutečněných na tomto „bezobsluhovém“ pokladním zařízení, což je stejný princip,
který platí pro pokladní zařízení využívané pro transakce vyžadující osobní styk se
zákazníkem.
Podmínka osobního styku mezi plátcem a příjemcem platby, kterým se rozumí poplatník,
který má tržbu evidovat, je naplněna i v případě osoby jednající jménem a na účet tohoto
poplatníka (typicky jeho zaměstnance či jiné osoby v dané provozovně zajišťující jeho
obchodní činnost). V tomto ohledu je rozhodující, zda daný typ transakce vyžaduje interakci
s příslušným personálem, nikoli faktický stav v daný moment. Pokud například během
transakce dojde k chvilkovému vzdálení se příslušné osoby, nelze toto považovat za naplnění
podmínky platby bez osobního styku.
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