Pa rla men t České rep u b liky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2018
VIII. volební období

206/
Pozměňovací návrh poslankyně Markéty Pekarové Adamové k vládnímu
návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé
další zákony
(sněmovní tisk 206)

1. V části první čl. I se za bod 2 vkládají nové body, které znějí:
„XX. V § 15 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:
„(9) Od základu daně lze do výše odpovídající minimální mzdě odečíst částku
odpovídající úhradám poplatníkem zaplaceným ve zdaňovacím období za služby naplňující
obor činnosti Poskytování služeb pro rodinu a domácnost vymezený právními předpisy
upravujícími živnostenské oprávnění, s výjimkou individuální péče o fyzické osoby
a krátkodobého hlídaní dětí, poskytnuté na území České republiky na základě živnostenského
oprávnění, pokud s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti na území členského
státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor žije vyživované dítě,
které ve zdaňovacím období dosáhlo nejvýše 12 let věku, a které není jeho vlastním vnukem
nebo vnukem druhého z manželů; za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze
odečíst tuto částku pouze, pokud je dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů. V rámci jedné
společně hospodařící domácnosti může základ daně snížit ve zdaňovacím období jen jeden
poplatník.“.
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.
XX. V 15 odst. 10 se slova „odstavců 1 až 8“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 9“.“.
Následující body se přečíslují.
2. V části první čl. I se za dosavadní bod 15 vkládá nový bod, který zní:
„XX. V § 38g se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo úhrady za služby pro rodinu
a domácnost podle § 15 odst. 8“.“.
Následující body se přečíslují.
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Odůvodnění:
Cílem navrhované právní úpravy je umožnit poplatníkovi daně z příjmů fyzických osob
uplatnit prostřednictvím nezdanitelné části základu daně částky úhrad, které prokazatelně
zaplatil v daném zdaňovacím období za služby naplňující obor činnosti Poskytování služeb
pro rodinu a domácnost poskytované na základě živnostenského oprávnění, tj. živnostenským
způsobem, a to vždy maximálně do výše minimální mzdy (blíže viz § 21g zákona o daních
z příjmů). Poskytování služeb pro rodinu a domácnost se rozumí služby ve smyslu bodu 79
přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve
znění pozdějších předpisů. Zejména se jedná o zajišťování chodu domácnosti, tj. vaření, úklid,
praní, žehlení, péče o zahradu.
Dané daňové zvýhodnění se nevztahuje na případy služby individuální péče o osoby
v domácnosti (zejména o děti nad 3 roky věku) a krátkodobého hlídaní dětí v domácnosti
(včetně dětí do 3 let věku), které podle bodu 79 zmíněného nařízení spadají pod obor činnosti
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost.
Předkládaný instrument má za cíl pomoci pracujícím lidem, rodičům menších dětí s péčí o
domácnost. Zejména pro rodiče dětí je skloubení pracovních povinností s péčí o děti a
domácnost náročné. Větší zpřístupnění profesionálních služeb péče o domácnost pro tyto
rodiny může výrazně pomoci s nalezením harmonie mezi rodinným a pracovním životem.
Podpora se navrhuje nastavit v roční výši minimální mzdy, tudíž bude docházet automaticky
k jejímu navýšení v návaznosti na vývoj minimální mzdy.
Podmínkou pro uplatnění této nezdanitelné části základu daně je to, že poplatník daně
z příjmů fyzických osob uplatňující si tuto nezdanitelnou část základu daně žije ve společně
hospodařící domácnosti alespoň s jedním vyživovaným dítětem, které v daném zdaňovacím
období dosáhlo nejvýše 12 let věku. Uvedeno na příkladu, pokud vyživované dítě dosáhne
věku 12 let 1. ledna 2020, poplatník si může danou nezdanitelnou část základu daně uplatnit
i za rok 2020. Obdobně v případě, kdy se poplatníkovi v průběhu roku (daného zdaňovacího
období) vyživované dítě narodí. Tato podmínka však není splněna pro poplatníka daně
z příjmů fyzických osob, se kterým žije vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů. Úhrady
za služby pro rodinu a domácnost je však možné v takovém případě odečíst od základu daně
jakožto nezdanitelnou část základu daně, pokud je vlastní vnuk poplatníka nebo vnuk druhého
z manželů v péči, která nahrazuje péči rodičů. Obdobně jako v případě daňového zvýhodnění
se společně hospodařící domácnost omezuje na území členského státu Evropské unie nebo
státu tvořícího Evropský hospodářský prostor (viz § 35c odst. 1 zákona o daních z příjmů).
S ohledem na princip, že jeden výdaj nemůže být uplatněn v základu daně vícekrát, je pak
navrhováno to, že úhrady za výše uvedené služby mohou být v případě, že v jedné společně
hospodařící domácnosti je více poplatníků daně z příjmů fyzických osob, kteří společně pečují
o vyživované dítě za podmínek uvedených v předchozím odstavci, odečteny od základu daně
pouze jednoho poplatníka.
Podmínkou pro uplatnění této nezdanitelné části základu daně je povinnost podat daňové
přiznání, viz navrhovaná úprava v § 38g odst. 2 zákona o daních z příjmů. Dané daňové
zvýhodnění tak nelze uplatnit v rámci institutu ročního zúčtování záloh daně z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění (viz § 38ch odst. 1 zákona o
daních z příjmů).
K osobní a územní působnosti ustanovení § 15 odst. 9 zákona o daních z příjmů lze uvést, že
danou nezdanitelnou část základu daně si může uplatnit daňový rezident České republiky
a obdobně jako ostatní nezdanitelné části základu daně pouze daňový nerezident uvedený
v § 15 odst. 10 zákona o daních z příjmů (daňový nerezident, který je daňovým rezidentem
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členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, pokud
úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky činí nejméně 90% všech jeho
zdanitelných příjmů). Vždy se však musí jednat o službu naplňující daný obor činnosti
a poskytnutou pouze na území České republiky, a to osobou s živnostenským oprávněním, ať
již tuzemským nebo zahraničním. Poplatník si tak bude moct uplatnit úlevu v případě, že mu
bude danou službu v České republice poskytovat osoba se zahraničním živnostenským
oprávněním. Daňový nerezident však nebude mít možnost uplatnit si úhradu za dané služby
za okolností, že se bude jednat služby pro domácnost nacházející se mimo území České
republiky bez rozdílu, zda bude poskytována osobou s českým živnostenským oprávněním
nebo zahraničním živnostenským oprávněním.
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