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Pozměňovací návrh poslance Miroslava Kalouska

1. V části první čl. I se za bod 6 vkládají nové body 7 až 14, které znějí:
„7.

V § 45 odst. 12 písm. b) se slova „, nebo pokud tato výsledná směs neobsahuje minerální oleje, u kterých
lze uplatnit nárok na vrácení daně podle § 54 odst. 3“ zrušují.

8.

V § 48 odst. 5 se slova „sazbou 7 665 Kč/1000 l“ nahrazují slovy „stejnou sazbou jako minerální olej
uvedený v § 45 odst. 1, kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují“.

9.

V § 49 se odstavce 13 až 15 zrušují.

Dosavadní odstavec 16 se označuje jako odstavec 13.
10.

V § 52a odst. 4 se číslo „16“ nahrazuje číslem „13“.

11.

V § 53 odst. 1 se slova „, 8, 13 až 15“ nahrazují slovy „a 8“.

12.

V § 53 odstavec 5 zní:

„(5) Konečný spotřebitel je oprávněn přijímat bez povolení k přijímání a užívání
minerálních olejů osvobozených od daně minerální oleje osvobozené od daně podle § 49
odst. 1 v jednotkovém balení o obsahu nejvýše 20 litrů mimo rámec své podnikatelské
činnosti.“.
13.

V § 54 se odstavec 3 zrušuje.

14.

V 57 odstavec 5 zní:

„(5) Daň se vrací ve výši
a) 40 % daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupených minerálních olejů uvedených v § 45
odst. 1 písm. b) nebo v § 45 odst. 2 písm. j) nebo
b) 57 % daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupených minerálních olejů uvedených v § 45
odst. 2 písm. c), snížené o 1 872 Kč/1 000 litrů.“.
Následující body se přečíslují.

2. V části první čl. III se doplňují body 6 a 7, které znějí:
„6. Pro daňové povinnosti u spotřební daně za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon
č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. Uživatel, který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyl minerální oleje uvedené
v § 45 odst. 3 písm. k) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, osvobozené od
daně za účelem dalšího prodeje, může tyto oleje prodávat osvobozené od daně nejdéle do
31. prosince 2015, pokud provede inventuru těchto minerálních olejů do 5 dní ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona. Do 31. prosince 2015 nemusí být tyto minerální oleje odděleně
skladovány, pokud jsou odděleně evidovány.“.
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