Příloha
usnesení vlády
ze dne 7. prosince 2015 č. 995

STANOVISKO VLÁDY

k návrhu poslanců Petra Fialy, Zbyňka, Stanjury, Jany Černochové, Miroslavy
Němcové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 360/2014 Sb., kterým
se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony
(sněmovní tisk č. 649)

Vláda na své schůzi dne 7. prosince 2015 projednala a posoudila návrh zákona,
kterým se mění zákon č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyslovila
s tímto návrhem nesouhlas, a to zejména z těchto důvodů:
1. Vláda odmítá tvrzení, že byla zanedbána informovanost subjektů, kterých se kontrolní
hlášení týká. Svědčí o tom tiskové zprávy, články v celostátních novinách, desítky článků
na internetu, přednášky, debaty pro odborné svazy a komory, informační plakáty
na úřadech a letáky pro plátce DPH, pravidelná komunikace s vývojáři účetních
a ekonomických programů nebo webové stránky Finanční správy, na kterých jsou již
od května letošního roku souhrnné informace k tomuto opatření. V průběhu listopadu
obdrží plátci DPH do datových schránek informační letáky, případně dostanou zprávu
i do e-mailových schránek nebo formou SMS do mobilních telefonů.
2. Vláda považuje zavedení kontrolního hlášení za jeden z kroků směrem k narovnání
tržního prostředí České republiky. V rámci přípravy na zavedení tohoto nástroje boje proti
daňovým únikům byly již vynaloženy nemalé finanční prostředky na softwarové zajištění,
školení firem, informační kampaň pro plátce daně z přidané hodnoty a další související
činnosti. S ohledem na to vláda zastává názor, že k zavedení povinných kontrolní hlášení
plátců DPH byla poskytnuta dostatečná legisvakanční doba a příprava zavedení tohoto
nástroje do praxe je v takovém stádiu, že není důvod k posunutí účinnosti zákona, který
tuto systémovou změnu zavádí.

2

3. Vláda dále uvádí, že důvodem k posunutí povinnosti podávat kontrolní hlášení není ani
souvislost se zavedením elektronické evidence tržeb. Kontrolní hlášení plátců DPH
a elektronická evidence tržeb jsou opatřeními, která by měla vést k lepšímu výběru daní
a omezení daňových úniků. Společné působení těchto daňových nástrojů by mělo
výsledný efekt umocnit. Nicméně to neznamená, že tato opatření nemohou být zaváděna
postupně s různou účinností.

