Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2016
7. volební období

1.

868/

Pozměňovací návrh poslance Bc.Jiřího Holečka k vládnímu návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě
daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti
mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb.,
o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro
účely správy daní
(sněmovní tisk 868)
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Návrh na změnu účinnosti zákona z 1. ledna 2017:

V části třetí čl. IV zní:
„Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po
jeho vyhlášení.“.

Odůvodnění:
Cílem pozměňovacího návrhu je změna účinnosti návrhu zákona z 1. ledna 2017, protože
zákon bude pravděpodobně ve Sbírce zákonů vyhlášen později. Účinnosti zákona se navrhuje
změnit na první den prvního kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení zákona.
V případě, že bude návrh zákona vyhlášen ještě v kalendářním roce 2016, tak nabude
účinnosti k původně navrženému dni, tedy k 1. lednu 2017. V opačném případě zákon
pravděpodobně nabude účinnosti k 1. únoru 2017, pokud bude schválen na prosincové schůzi
Poslanecké sněmovny, nebo později, pokud k jeho schválení na prosincové schůzi nedojde.
Bylo by vhodné, aby zákon nabyl účinnosti nejpozději k 1. březnu 2017, protože by jinak
české finanční instituce musely podat oznámení podle již zrušeného § 38fa zákona o daních
z příjmů (srov. část druhou čl. III návrhu zákona).
Návrh zákona původně obsahoval dělenou účinnost. V důsledku legislativně-technické chyby
obsahuje § 13d zákona č. 164/2013 Sb. nesmyslný text. Oprava této chyby, obsažená v části
první čl. I bodech 8 a 9 měla nabýt účinnosti co nejdříve. Předpokládalo se, že zákon bude
vyhlášen s velkým předstihem před 1. lednem 2017, a proto se navrhovalo, že tyto novelizační
body nabydou účinnosti již dnem vyhlášení. Vzhledem k vývoji legislativního procesu však
není nutné dělenou účinnost zachovat, protože zákon již s velkým předstihem vyhlášen
nebude a zákon nabude účinnosti krátce po jeho vyhlášení, a tak celý zákon může nabýt
účinnosti v jeden okamžik.
Přechodné ustanovení v části první čl. II bodu 1 písm. a) není nutné změnit, protože daňová
stanoviska s přeshraničním prvkem vydaná po 1. lednu 2017 budou poskytnuta podle § 13y
v rámci poskytnutí informací za první pololetí roku 2017.

