PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
PRIORITY A POŽADAVKY V OBLASTI
DANÍ A POJISTNÉHO
11/2017 – 11/2018
Dokument doplňuje Programové prohlášení Svazu za oblast daní a pojistného. Obsahuje základní priority,
prosazované principy a požadavky. Vychází z diskusí v členské základně a v Expertním týmu Svazu pro daně
a pojištění. Představuje požadavky zejména ve vztahu k vládě ČR, zejména pro období 11/2017-11/2018.
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Nezvyšovat stávající daňovou zátěž. Při změnách a tvorbě daňové legislativy primárně přijímat opatření
snižující finanční a časovou náročnost plnění daňových povinností. Klást důraz na zjednodušení daňové
legislativy.
Vydefinovat a předložit jasné zadání úprav či vytvoření IT systému/ů k naplnění cílů daňového kiosku a
cílů Ministerstva financí nazvaných „Moderní a Jednoduché daně“. Zajistit primárně takové nastavení
IT systému/ů, které umožní automatické vyplnění některých položek daňových přiznání propojením
daňového portálu s dalšími registry a systémy v uživatelsky přehledném prostředí srozumitelném
širokému spektru daňových subjektů („předvyplněná daňová přiznání“) a které dále odstraní stávající
výkazní duplicity a zvýší reálně cílenost kontrol. Provést integraci dat správy daní a pojistného.
Zveřejnit a zprůhlednit procesy při uchovávání a nakládaní s informacemi získanými z EET včetně popisu
zabezpečení uložených získaných dat a pravidel jejich zpracování, včetně definice zodpovědností,
oprávnění a způsobu prověřování analytických pracovníků, kteří mají k těmto informacím přístup
a/nebo s daty pracují.
Zajistit právní úpravu příslušných daňových zákonů, daňového řádu a úpravu IT systému finanční
správy, která zajistí nezadržování nesporné části vratky DPH.
Pokud bude nadále cílem zavést rozšiřování režimu přenesení daňové povinnosti DPH (reverse charge),
důkladně tuto oblast analyzovat (s ohledem na související náklady, přenášená rizika a dopady na cash
flow jak na makroekonomické úrovni, tak pro jednotlivé skupiny podnikatelských subjektů) a výsledky
analýzy konzultovat s odbornou veřejností a zaměstnavateli před vyjednáváním konkrétních úprav
v rámci EU.
Na základě mezinárodních zkušeností v zákoně či metodickým pokynem upravit a podpořit možnost
v praxi neodvádět DPH ze služeb poskytnutých zdarma neziskovým organizacím v rámci tzv.
společenské zodpovědnosti firem („CSR“), ze které neplynou žádné, ani nepřímé, obchodní aktivity
dané společnosti. Podpořit takové nastavení, aby systém zdanění zbytečně nesnižoval prostředky na
dobročinnou činnost.
Propagovat a oficiálně zveřejněnými informacemi MF a GFŘ podporovat širší využívání výhody
v podobě zjednodušení nutných dokladů při vývozu zboží do 1000 Kg/Euro mimo EU v důsledku
novelizaci zákona o DPH.
Zpracovat analýzu dopadů zavedených opatření boje proti daňovým únikům včetně praktických
zkušeností podnikatelské sféry a tyto závěry zohlednit při případných úpravách právních norem či
metodik a postupů finanční správy.
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Nadále odmítat na mezinárodní úrovni opatření v rámci aktivity „rozmělňování daňové základny a
přesouvání zisků“ („BEPS“), která by vedla k dvojímu zdanění, nadměrnému růstu administrativní zátěže
či ke zhoršení mezinárodní konkurenční pozice firem v ČR a EU. Nezavádět opatření, pokud nejsou
implementována globálně.
Při přípravě záměru zjednodušení či vytvoření nového zákona o daních z příjmů pokračovat v úzké
diskuzi s dotčenými subjekty začít popisem hlavních problémů stávajícího zákona. Cílem záměru by
mělo být, aby nová právní úprava nebyla složitější a v praxi obtížněji aplikovatelná, než stávající úprava.
Případná nová právní úprava musí představovat pro podnikatele výrazné zjednodušení a snažší
orientaci v oblasti daně z příjmů, než je tomu nyní.
Zjednodušit postup v případě administrace daňového zvýhodnění na dítě na straně zaměstnavatele a
zvýhodnění poskytovat až v rámci ročního zúčtování daně nebo daňového přiznání.
Novelou zákona o daních z příjmů (ZDP) navrátit postup uplatnění na nezdanitelnou částku ve výši
úroků z hypotečního úvěru, popřípadě jiného úvěru poskytnutého bankou v souvislosti s hypotečním
úvěrem, pouze prostřednictvím podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob, jak tomu bylo do roku
2005. Důvodem je velká administrativní a časová náročnost ověřování nároku na tuto nezdanitelnou
částku pro zaměstnavatele. Výhodou pro zaměstnance by bylo, že by na finančním úřadu nemusel
dokládat výpis z listu vlastnictví, tím by ušetřil výdaje za vystavení výpisu. Finanční úřady mají přístup do
katastru nemovitostí, takže si mohou ověřit vlastnictví nemovitosti samy. Výhodou pro finanční úřady
by byla možnost ihned ověřit trvalé užívání nemovitosti, což zaměstnavatel nemůže.
Novelizovat ZDP v oblasti daňového odpočtu na VaV a umožnit zpracování souvisejícího projektu
před podáním daňového přiznání za dané období, pro něž je odpočet uplatňován. Úpravou výkladu
GFŘ umožnit započítání nákladů na dovolenou pracovníka v rozsahu, v jakém je zapojen do činnosti,
na kterou je odpočet uplatňován. V přístupu finanční správy zohlednit primární cíl daňové úlevy na VaV
jako efektivního nástroje podpory konkurenceschopnosti a pozitivního ekonomického posunu struktury
české ekonomiky.
Na základě diskuse s podnikatelským sektorem předložit analýzu rozšíření závazného posouzení a
možnosti zavedení institutu odvolání. Provést úpravy v příslušných daňových zákonech.
Prosazovat změnu přístupu finanční správy směrem ke klientskému přístupu, vymezit model
fungování (a přístupu) finanční správy založený na kvalitní práci s dostupnými daty a jejich širšího
používání, který zohlední jednotlivé kategorie přístupu a chyb podnikatelských subjektů při plnění
daňových povinností.
Využívat ze strany finanční správy zajišťovací příkazy pouze v jednoznačně opodstatněných případech,
nikoliv jako preventivní nástroj.
I v případech pochybení postupu ze strany finanční správy pro určité oblasti v řádu jednotek případů
negativních dopadů na firmy (například soudně prokázaných) objektivně analyzovat příčiny a postupy,
vyvodit odpovědnost a hledat nastavení prevence obdobných případů.
Zvýšit cílenost daňových kontrol s efektivním využitím dat a informací, které má daňový správce
k dispozici. Kontrola musí být výsledkem analýzy informací, nikoliv prostředkem prvotního získání
informací.
Nepostihovat daňové subjekty za formální chyby, posílit klientský přístup správce daně při formálním
neúmyslném a bagatelním pochybení. Rovněž nepostihovat za provedení opravy daňového přiznání
v časovém limitu a pokud nedojde ke krácení daňové povinnosti.
Přijmout změny v legislativě, aby v případě dlouhotrvajících neefektivních daňových kontrol či při
postupu odstraňování pochybností byly plně kompenzovány skutečné náklady podnikatelů spojené se
zadržením prostředků. Zatím toto bylo splněno jen částečně, neboť 4 měsíce může správce daně
zadržovat nespornou část vratky bez sankce, v případě delšího zadržování jen s minimální sankcí.
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Zrušit povinnost vyžadování kopií podkladů při exekučních srážkách a insolvencích okresním správám
sociálního zabezpečení vystavovaných k příloze k žádosti o dávku nemocenského pojištění.
Neprovádět rozšiřování informačních povinností daňových subjektů ze strany finanční správy pouze
změnou formuláře či poučení k formuláři, ale primárně legislativní cestou.
o Strukturu podání (formulářů) definovat jednou ročně a změny znamenající ztížení z pohledu
uživatele neprovádět.
o Formuláře a jejich změny před jejich vydáním konzultovat s odbornou dotčenou veřejností.

V Praze dne 9.10.2017
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