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PARLAMENTNÍ INSTITUT plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Poslaneckou
sněmovnu, její orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář
Senátu. Naše činnosti a produkty uvádíme níže.
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Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.
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Informační podklad ke kompatibilitě návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016
Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., (sněmovní tisk 41) s právem EU

Úvod
Cílem návrhu je, aby se subjektem evidence tržeb stal registrovaný plátce daně z přidané hodnoty,
který je současně poplatníkem daně z příjmů fyzických osob nebo daně z příjmů právnických osob.

Stanovisko PI
Navrhované úpravy se věcně týkají problematiky, kterou právo EU neupravuje.

Závěr:
Návrh zákona není v rozporu s právem EU.

Tento informační podklad je zpracován k uvedenému číslu sněmovního tisku a nereflektuje eventuální
pozdější pozměňovací návrhy.
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