Ing. Vojtěch Munzar
Poslanec Parlamentu České republiky
Pozměňovací návrh poslance Vojtěcha Munzara ke sněmovnímu tisku č. 867 (ve znění
usnesení 512 Rozpočtového výboru):

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o dani z přidané hodnoty, se mění takto:
1. V části první článku prvním se na konci článku za novelizační bod 83. vkládají nové
novelizační body 84 – 86, které zní:
„84. V § 6 odst. 1 nově zní:
„(1) Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12
bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 2000000 Kč, s
výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet
daně.“.
85. V § 106 odst. 2 nově zní:
„(2) Správce daně zruší registraci plátce,
a) který závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně, a
b) současně
1. jeho obrat nepřesáhl za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích
kalendářních měsíců 2000000 Kč,
2. za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců
neuskutečnil zdanitelné plnění, pokud se jedná o plátce, který nemá v tuzemsku sídlo,
nebo
3. je skupinou.“.
86. V § 106b odst. 1 nově zní:
„(1) O zrušení registrace může plátce, který má sídlo v tuzemsku a který není skupinou,
požádat, pokud splňuje tyto podmínky:
a) uplynul 1 rok ode dne, kdy se stal plátcem a tento plátce
1. nedosáhl za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních
měsíců obratu většího než 2000000 Kč, nebo
2. uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně,
nebo
b) přestal uskutečňovat ekonomické činnosti.“.“.
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2. Část třetí nově zní:
Varianta A:
„ČÁST TŘETÍ
Účinnost
Čl. IV.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, nejdříve však dnem
1. července 2021,
a) s výjimkou ustanovení čl. II bodů 2, 5 a 6, která nabývají účinnosti dnem následujícím
po dni jeho vyhlášení,
b) s výjimkou ustanovení čl. I bodů 84, 85 a 86, která nabývají účinnosti 1. ledna 2022.“.

Varianta B:
„ČÁST TŘETÍ
Účinnost
Čl. IV.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, nejdříve však dnem
1. července 2021,
a) s výjimkou ustanovení čl. II bodů 2, 5 a 6, která nabývají účinnosti dnem následujícím
po dni jeho vyhlášení,
b) s výjimkou ustanovení čl. I bodů 84, 85 a 86, která nabývají účinnosti 1. ledna 2023.“.

Ing. Vojtěch Munzar
Poslanec Parlamentu České republiky
Odůvodnění:
Zvýšení limitu obratu, jehož překročením vzniká povinnost plátce DPH z 1 milionu na 2 miliony, je reakcí
na skutečnost, že se současná hranice dotýká daleko většího počtu malých podnikatelů než v době, kdy
byla zaváděna, tedy v okamžiku vstupu do EU 1. května 2004. Dle údajů z registru daňových subjektů
Finanční správy narostl počet registrovaných daňových subjektů k DPH od 1. 5. 2004 z důvodu dosažení
obratu 1 milionu z 42 971 na 115 673 (k 31. 8. 2019). Jde o více než 2,5násobný nárůst počtu daňových
subjektů zdůvodňovaný výší obratu za dobu platnosti současné výše jeho limitu.
Cílem předloženého pozměňovacího návrhu je snížit byrokracii, jež znesnadňuje podnikání v České
republice a také snížit náklady podnikatelů, které nyní musí, ať už explicitně či implicitně, vynaložit při
zpracovávání podkladů a pravidelném vyplňování formulářů k DPH a kontrolnímu hlášení.
Dřívější snahy o navýšení tohoto limitu narážely na skutečnost, že ve Směrnici Rady EU 2006/112/ES
ze dne 28. listopadu 2016 o společném systému daně z přidané hodnoty má Česká republika pevně
stanovenou výjimku ve výši ekvivalentu 35 000 EUR (článek 287 zmíněné směrnice).
Avšak článek 395 směrnice ve svém 1. odstavci poukazuje na skutečnost, že: „Rada může na návrh
Komise jednomyslně povolit kterémukoli členskému státu, aby zavedl zvláštní opatření odchylující se
od této směrnice, jejichž cílem je zjednodušit postup výběru daně nebo zabránit určitým druhům
daňových úniků nebo vyhýbání se daňovým povinnostem,“.
Inspirací pro Českou republiku může být úspěšná žádost Slovinska, které v roce 2013 úspěšně žádalo o
navýšení prahové hranice z 25 000 EUR na 50 000 EUR.
Přijetím tohoto pozměňovacího návrhu a žádostí o zvláštní opatření odchylující se od směrnice o DPH
může vláda dostát proklamacím v programovém prohlášení, kdy slibuje, že „podnikne další kroky
směřující k maximálnímu snižování administrativní zátěže pro podnikatele“.
Dané opatření je zároveň v souladu s cíli Evropské unie pro malé podniky, jak je uvádí sdělení Komise
„Zelenou malým a středním podniků,“ – „Small Business Act“ pro Evropu“, které vyzývá členské státy,
aby při tvorbě právních předpisů zohlednily specifické podmínky malých a středních podniků a
zjednodušily díky tomu stávající regulační prostředí.
Návrh bude mít negativní dopady na příjmy státního rozpočtu v řádu jednotek miliard Kč. Na druhou
stranu se předpokládá pozitivní dopad do ekonomiky, rozvoj podnikání a s tím pozitivní sekundární
efekt na výběr jiných daní.
Předkladatel pozměňovacího návrhu zároveň upravuje datum účinnosti pro daná ustanovení novely
zákona, a to z důvodu zajištění dostatečného času pro splnění všech administrativních podmínek, jež
s navýšením prahové hodnoty ročního obratu pro osvobození z režimu DPH souvisí. Varianta A vychází
z příkladu Slovinska, jež o obdobnou úpravu úspěšně žádalo na přelomu let 2012 a 2013, varianta B
poskytuje vládě České republiky ještě jeden rok navíc.

