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Pozměňovací návrh
poslance Jana Skopečka
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
v souvislosti s paušální daní

(sněmovní tisk č. 922)

Pozměňovací návrh
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z
příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s
paušální daní
(sněmovní tisk č. 922)
Návrh změn:
1. Část první, Čl. I, bod 1 se mění a v §2a se zrušují v odstavci 3b výrazy “považují také
úroky z vkladů na účtu, který je podle podmínek toho, kdo účet vede, určen k
podnikání poplatníka, a” a “se za ně”

Ustanovení odstavce 3b, §2a nově zní takto:
(3) Pro účely paušálního režimu se
a) příjmy rozumí příjmy podle tohoto zákona, které by poplatník měl, pokud by nebyl
účetní jednotkou,
b) za příjmy ze samostatné činnosti nepovažují příjmy z podílu společníka veřejné
obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku.
2. Část první, Čl. I se mění a vkládá se nový bod 4, který zní:
4. V § 8 odst. 1 písm. c) se zrušuje výraz: “který není podle podmínek toho, kdo účet
vede, určen k podnikání”
Ostatní body se přečíslují.
3. Část první, Čl. I se mění a vkládá se nový bod 12, který zní:
12. V § 36 odst. 2 písm. j) se zrušuje výraz: “které nejsou podle podmínek toho, kdo
účet vede, určeny k podnikání, např. sporožirové účty, devizové účty [§ 8 odst. 1 písm.
c)”
Ostatní body se přečíslují.

Odůvodnění:
Přesto, že tvoří úroky na vkladových účtech ve většině případů v podstatě zanedbatelnou
částku, považuji za zcela nelogické, aby byly tyto úroky zahrnovány do částky, která
rozhoduje o možnosti využití paušální daně, respektive aby byly vůbec zahrnovány do
daňového základu obecně. Osoby samostatně výdělečně činné by neměly být trestány za
nastavené úroky na svém bankovním účtu. Tento pozměňovací návrh navíc nebude mít v
konečném důsledku dopad na státní rozpočet, neboť bude docházet ke zdanění u bankovních, či
finančních institucí. Dojde ke srovnání podmínek u soukromých účtů a účtů sloužících k podnikání.
Zároveň bude tato změna znamenat snížení administrativní zátěže podnikatelů – nebude nutné účtovat
o přijatých úrocích, vést jejich evidenci podle §8 a uvádět je v příloze II Přiznání k dani z příjmů.

