Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o elektronické evidenci tržeb,
sněmovní tisk č. 513

1. V § 3 odst. 1 písm. b) se tečka (.) nahrazuje čárkou (,) a doplňuje se nový bod c),
který zní:
c) odvodu dle zvláštního zákona.1
2. V § 6 se doplňuje nový odst. (4), které zní:
(4) Pro účely tohoto zákona je rozhodným příjmem u poplatníka odvodu dle
zák. č. 202/1990 Sb., tj. provozovatele loterie nebo jiné podobné hry, příjem
z činnosti, která je předmětem odvodu dle zvláštního zákona.2
Odůvodnění: Účelem pozměňovacího návrhu je doplnění povinných subjektů o
provozovatele loterií a jiných podobných her. Loterie a podobné hry jsou často s ohledem
na prvek hazardnosti často předmětem veřejných diskuzí, které se vztahují k řádnosti
odvodů z těchto her a k efektivnosti výběru a kontroly odvodů, k nimž jsou provozovatelé
loterií povinni. Pozměňovací návrh se snaží mimo jiné i o zmírnění takových debat.
Tato část trhu je z původního návrhu zákona zcela vypuštěna, jelikož tento cílí na
poplatníky daně z příjmu. Předmětný trh s loteriemi a dalšími podobnými hrami je ovšem
velkým segmentem, kterým prochází velké množství finančních prostředků a jsou zde
generovány vysoké tržby. Ačkoliv podléhají provozovatelé loterií a podobných her
odvodům dle zvláštního zákona, není důvod, aby své tržby neevidovaly v souladu
s navrhovaným zákonem.
S ohledem na současný technologický vývoj se nejeví jako velký problém technické
zajištění tohoto požadavku, a to zejména v souvislosti se skutečností, že celá elektronická
evidence tržeb by měla dle současného stavu známých okolností probíhat softwarově
velmi jednoduše.
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Pozměňovací návrh má za cíl rozšířit spektrum povinných osob, aby tak došlo
k celkovému zvýšení odvodů, ať už se jedná o odvody přímo fiskální či odvody
parafiskální.

Upravené znění předmětných ustanovení návrhu zákona

§3
Určení subjektu a předmětu evidence tržeb
(1) Subjektem evidence tržeb je poplatník
a) daně z příjmů fyzických osob a
b) daně z příjmů právnických osob,
c) odvodu dle zvláštního zákona.3
(2) Předmětem evidence tržeb jsou evidované tržby poplatníka.
§6
Rozhodný příjem
(1) Rozhodným příjmem se pro účely tohoto zákona rozumí
a) u poplatníka daně z příjmů fyzických osob příjem ze samostatné činnosti, která je
podnikáním, s výjimkou příjmu, který
1. není předmětem daně z příjmů,
2. je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý nebo
3. podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, nebo
b) u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem z činnosti, která je podnikáním,
s výjimkou příjmu, který
1. není předmětem daně z příjmů,
2. je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý,
3. podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně nebo
4. podléhá dani ze samostatného základu daně.
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(2) Příjmy podle odstavce 1 jsou u poplatníka, který je účetní jednotkou, příjmy
podle zákona o daních z příjmů, které by poplatník měl, pokud by nebyl účetní
jednotkou.
(3) Pro účely tohoto zákona je rozhodným příjmem veřejné obchodní společnosti
a komanditní společnosti také příjem veřejné obchodní společnosti a komanditní
společnosti, který je předmětem daně z příjmů u jejího společníka. Tento příjem není pro
účely tohoto zákona příjmem tohoto společníka.
(4) Pro účely tohoto zákona je rozhodným příjmem u poplatníka odvodu dle
zák. č. 202/1990 Sb., tj. provozovatele loterie nebo jiné podobné hry, příjem z činnosti,
která je předmětem odvodu dle zvláštního zákona.4
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