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USNESENÍ
rozpočtového výboru
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ze dne 2. září 2015
k vládnímu návrhu zákona o evidenci tržeb
sněmovní tisk 513 – 2. čtení
Po úvodním slově náměstkyně ministra financí S. Hornochové, zpravodajské zprávě
posl. J. Klašky a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu
I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o evidenci
tržeb (sněmovní tisk 513)
s c h v á l i l a ve znění těchto pozměňovacích návrhů:

A.1

Vynětí tržeb z dopravy

1.

V § 12 odst. 3 písm. e) se slovo „placeného“ nahrazují slovy „nebo související platby
hrazených“.

2.

V § 12 odst. 3 písm. g) se slovo „drážní“ nahrazuje slovy „železniční“.

A.2

Vynětí tržeb z automatu
V § 12 odst. 3 písm. i) se slovo „samostatného“ nahrazuje slovem „prodejního“.

A.3

Zasílání údaje o částce plateb určených k čerpání nebo zúčtování
V § 19 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo zúčtování“.

A.4

Zúžení povinnosti správce daně umožnit ověření údajů

V § 27 odstavec 1 zní:
„(1)
Správce daně umožní způsobem umožňujícím dálkový přístup každému ověřit, zda
byly údaje o dané tržbě zaslány správci daně.“.
A.5

Rozšíření předmětu závazného posouzení

V § 32 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo zda platba může být
evidována ve zjednodušeném režimu“.
A.6

Zrušení výjimky z postupného náběhu evidence
V § 37 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

A.7

Změna účinnosti
§ 39 zní:

„§ 39
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem osmého kalendářního měsíce po dni jeho
vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 10 až 17 a § 32, které nabývají účinnosti prvním dnem
pátého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení.“.
--------------------Poznámka: Text uvedený kurzívou je informativní.

II.

z m o c ň u j e zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu
Parlamentu ČR.
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