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Pozměňovací návrh
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k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé
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Pozměňovací návrh
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé
další zákony
(sněmovní tisk č. 206)

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony se mění takto:

1. V části čtvrté, čl. VII se doplňují nové body 32 až 36, které znějí:
“32.

V § 80 odst. 1 se číslo „200“ nahrazuje číslem „2000“.

33.

V § 80 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

34.

V § 83 odst. 1 se slova „§ 80 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 80 odst. 2“.

35.

V § 86 odst. 3 se číslo „200“ nahrazuje číslem „2000“.

36.

V § 86 odst. 6 se číslo “10” nahrazuje číslem “3”.”.

Následující body se přečíslují.

Odůvodnění:
Navýšení limitu osvobozeného piva vyrobeného v domácím zařízení pro potřeby fyzických osob a
domácností

Současná právní úprava limituje výrobu piva pro domácí spotřebu na 200 litrů ročně
vyrobeného piva na fyzickou osobu, respektive limit 200 litrů ročně se nevztahuje na
jednotlivce avšak na všechny osoby, které s fyzickou osobou tvoří společně hospodařící
domácnost a to za podmínky, že nedojde k prodeji takto vyrobeného piva. Dalšími
povinnostmi je pak vedení evidence uvařeného piva a ohlášení se započetím činnosti na
místně-příslušnému orgánu správce daně.
V současné době roste obliba nejen vaření domácího piva ale i konzumace piva z malých
pivovarů. Malé pivovary, které mnohdy vznikly z úspěšných domácích projektů jsou
nepochybně konkurenčním prvkem na trhu vůči velkovýrobcům. Dále v očích veřejnosti plní
minipivovary nezastupitelnou funkci, kdy zvyšují popularitu piva a slouží k neformální
výchově budoucích expertů ve sladovnictví a pivovarnictví.
Limit 200 litrů ročně na domácnost a jejich hostů považují navrhovatelé za nedostatečný,
navíc s přihlédnutím k povinnostem a administrativní zátěži, která se na danou fyzickou
osobu jako plátce daně ze spotřební daně z piva vztahují okamžikem přesáhnutí daného
limitu je rozvoj domácího vaření piva zastaven již při uvaření 200 litrů piva.
Navrhovatelé jsou toho názoru, že zvýšení limitu na uvažovanou výši 2000 litrů ročně,
nedojde k změnám v chování spotřebitelů. Domácí vaření piva a jeho rozvoj tak nebude mít
účinky v rámci inkasa daní nebo spotřeby prodávaného piva. Navrhovatelé tento názor opírají
o data pivovarnického průmyslu, kdy průměrná spotřeba na osobu je cca 140 litrů ročně,
celková výroba piva je v řádu desítek milionů hektolitrů a jen minipivovary (do 10.000 hl
ročně) tvoří 2% spotřeby.
Zvýšení limitu na výši 2000 litrů je považováno za dostatečný limit a je stanoven analogicky
k limitu u výroby tichého vína. Při porovnání obsahu alkoholu mezi vínem a pivem je navíc
vyrobené množství etyl-alkoholu nižší u piva než u vína.

Domácí výroba piva zůstane vždy zálibou a to hlavně s přihlédnutím k charakteru jako
činnosti, která je relativně časově, materiálně a v neposlední řadě prostorově náročná.
Další navrhovanou změnou je zrušení oznamovací povinnosti fyzické osoby, která se
rozhodne vyrábět pivo pro svoje potřeby. Současnou oznamovací povinnost navrhovatelé
považují za zbytečnou státní ingerenci a zásah do soukromí jednotlivce. Povinnosti registrace
po přesáhnutí limitu je zachována a reflektuje tak konstrukci u daně z vína a meziproduktů.
K bodu 89
Navrhuje se zvýšit roční limit na 2000 litrů ročně pro pivo uvařené fyzickými osobami v domácnostech pro
jejich osobní spotřebu a jejich hostů.
K bodu 90
Navrhuje se zrušit povinnost ohlášky místně-příslušnému správci daně.
K bodu 91 a 92
Legislativně-technické změny
K bodu 93
Snížení doby pro kterou je nutné uchovávat evidenci o množství vyrobeného piva, které je osvobozeno od
daně z piva.

