Pozměňovací návrh poslance Vladislava Vilímce
ke sněmovnímu tisku 513 – Vládnímu návrhu zákona o
evidenci tržeb
Pozměňovací návrh

1. Část pátá se vypouští.
Ostatní části a paragrafy se přeznačí.

2.

V § 37 odst. 1 písmeno a) se slova „třetího kalendářního měsíce“
nahrazují slovy „dvacátého čtvrtého kalendářního měsíce“ a v § 37 odst. 1
písmeno b) se slova účinnosti tohoto zákona do konce šestého
kalendářního měsíce“ nahrazují slovy „dvacátého pátého kalendářního
měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do konce třicátého
kalendářního měsíce“.

3. § 37 odst. 4 zní:
„(4) Stanovit, že některé tržby nejsou ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona dočasně evidovanými tržbami, lze
pouze zákonem.“.
Odůvodnění:
Vládní návrh zákona o evidenci tržeb je předmětem velké
diskuse nejen politických subjektů, ale také různých profesních
komor a především i samotných subjektů, na které by dopadla
působnost tohoto zákona. V diskuzích mimo jiné zaznívá obava,
že opatření k vynucení nápravy spojená s okamžitým uzavřením
provozovny a pozastavení výkonu činnosti je velmi tvrdý zásah,
který může reálně zničit léta budovanou živnost poplatníka.
Navíc neexistuje vůči tomuto opatření možnost odvolání.

Pozměňovacím návrhem pod bodem 1 se tedy celá část pátá
z návrhu zákona vypouští.
Ministerstvo financí velmi spěchalo na dokončení legislativního
procesu oficiálně z důvodu efektivnější výběru daňových
výnosů. V rámci vnějšího připomínkového řízení byly uplatněny
stovky připomínek. Ne všechny byly podrobně vypořádány a
zapracovány do textu zákona. Samotný rozpočtový výbor
posunul účinnost zákona na první den osmého kalendářního
měsíce po dni jeho vyhlášení. Z důvodu technické i odborné
připravenosti na tento velký zásah do fungování mnoha živností
pozměňovací návrh dále v bodě 2 prodlužuje účinnost
ustanovení o dočasném vyloučení z elektronické evidence tržeb
v případě ubytování a stravování na 24 měsíců a v případě
maloobchodu a velkoobchodu na 30 měsíců od účinnosti
zákona. Je to doba nezbytná ke zvážení všech rizik spojených
s takto evidovanými tržbami a doba nezbytná k řádné
připravenosti subjektů podléhajících režimu zákona.
Bod 3 navrhuje stanovit, že některé další tržby lze vyjmout
z dočasně neevidovaných tržeb toliko na základě přijetí zákona,
nikoliv pouze vládním nařízením. Parlament by si zachoval svoji
legislativní pravomoc takovou změnu schválit zákonem.
V Praze dne 15.9.2015
Ing. Vladislav Vilímec

