Zákon
ze dne ……. 2012
kterým se mění zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho
inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I.
Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního
místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se mění
takto:
1. V části první čl. II se doplňuje bod 11, který zní:
„11. Ustanovení § 24 odst. 2 písm. zv) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít poprvé za zdaňovací období,
které započalo v roce 2012.“
2. V části osmé čl. XVI se doplňuje bod 3, který zní :
„3. Ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona se použije poprvé pro pohledávky vzniklé ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro pohledávky vzniklé přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona se použije ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 593/1992 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“
3. V části sedmdesáté čtvrté čl. XCV zní:
„Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou ustanovení čl. I
bodů 17, 40, 41, 43, 76, 78 a 85, čl. II bodů 6 a 7, čl. VII až X, čl. LXIII, čl.
LXXVII bodu 4 a čl. LXXVIII, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012,
s výjimkou ustanovení čl. I bodů 79 a 80, čl. II. bodu 11, čl. XV bodu 2 a čl. XVI
bodu 3, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013, a s výjimkou ustanovení čl.
XXVII bodů 31, 50 a 51 a čl. XXVIII, které nabývají účinnosti dnem 1. dubna
2012.“
Čl. II.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Obecná část
Zhodnocení platného právního stavu
Platná úprava umožňuje bankám daňově účinně odepsat i pohledávky z úvěrů
poskytovaných bankami bankovním subjektům („bankám dovozce“) pojištěné u pojistitele
se sídlem na území členského státu Evropské unie, a to do výše přijatého pojistného plnění.
Podobně je umožněno daňově účinně odepsat i pohledávky z plnění z bankovní záruky
poskytnuté bankou nebankovním subjektům pojištěné u pojistitele se sídlem na území
členského státu Evropské unie.
Zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního
místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů však byla stanovena účinnost
od 1. ledna 2015.
Podle Programového prohlášení vlády je jednou z hlavních priorit podpora exportu
a ekonomického růstu a zpětné posunutí účinnosti navrhovaných ustanovení umožní odstranit
výraznou překážku ohrožující financování některých vývozních obchodů.
Dopady na státní rozpočet, na rozpočty krajů a obcí
Návrh zákona nebude mít v úhrnu dopad na veřejné rozpočty, protože mírné snížení
daňové povinnosti, ke kterému ve výjimečných případech u bank dojde, bude nahrazeno
přínosy zvýšeného exportu.
Návrh zákona nebude mít negativní dopady na rozpočty krajů a obcí.
Soulad s ústavním pořádkem a mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy ČR
Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s mezinárodními
smlouvami podle čl. 10 Ústavy ČR.
Soulad s právem Evropských společenství
Návrh zákona je v souladu s právem Evropských společenství.

Zvláštní část
K článku I.
K bodu 1:
V rámci podpory exportu a ve snaze eliminovat nepříznivé vlivy omezující snahy
exportérů po vývozu zboží a služeb je navrhována změna spočívající ve zpětném posunutí
účinnosti ustanovení zákona č. 458/2011 Sb., jež umožňuje bankám daňově účinně odepsat
i pohledávky z úvěrů poskytovaných bankami bankovním subjektům („bankám dovozce“)
pojištěné u pojistitele se sídlem na území členského státu Evropské unie, a to do výše
přijatého pojistného plnění. Podobně je umožněno daňově účinně odepsat i pohledávky
z plnění z bankovní záruky poskytnuté bankou nebankovním subjektům pojištěné u pojistitele
se sídlem na území členského státu Evropské unie. Případné následné plnění od dlužníka bude
standardně zdaněno podle zákona o daních z příjmů. Zpětné posunutí účinnosti daných
ustanovení umožní odstranit výraznou překážku ohrožující profinancování některých
vývozních obchodů.
K bodu 2:
S cílem podpořit export a ekonomický růst posílením jistot exportérů se proto navrhuje
zpětná účinnost ustanovení o rozšíření teritoriálního omezení na země mimo EU,
s nimiž ČR má uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění.
K bodu 3:
S cílem odstranit výraznou překážku ohrožující financování některých vývozních
obchodů se navrhuje účinnost vybraných ustanovení již dnem 1. ledna 2013.
K článku II.
Účinnost zákona se navrhuje dnem 1. ledna 2013.
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