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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 na rok 2022.


Nezvyšovat stávající daňovou zátěž firem, nezvyšovat daň z příjmů právnických osob, nezavádět žádné
nové formy sektorových daní a zamezit návrhům dodatečného zdanění produktivního sektoru. Při
tvorbě daňové legislativy přijímat opatření směřující ke skutečnému zjednodušení v praxi, ke stabilitě
a opatření snižující finanční a časovou náročnost plnění daňových povinností.



V daňovém systému podpůrně reflektovat výzvy spojené s regulací či potřebné pro růst ekonomiky
jako dekarbonizace, oběhové hospodářství, alternativní paliva či výzkum, vývoj a inovace.



Představit konkrétní kroky, které by pomohly zlepšit přístup finanční správy k daňovým subjektům.
Finanční správa by měla revidovat své postupy směrem ke klientskému přístupu. Správa daní musí být
především službou a servisní organizací pro subjekty, které chtějí plnit a plní své daňové povinnosti.
Zdůrazňujeme, že i subjekt, který udělá neúmyslnou chybu, není jednoznačným viníkem pochybení.
Důvodem pochybení může být i nevhodně a složitě nastavený daňový systém a nedostatek servisní
a pomocné činnosti správce daní. Dále je potřeba:
–

Nepostihovat daňové subjekty za formální chyby, posílit klientský přístup správce daně při
formálním neúmyslném a bagatelním pochybení.

–

Přísné postihy vyhradit pro podvodné, úmyslné protiprávní jednání.

–

V případech pochybení ze strany finanční správy s negativními dopady na firmy (například soudně
prokázaných) objektivně analyzovat příčiny a postupy, a provést změny k prevenci obdobných
případů v budoucnosti.

–

Provést analýzu a revizi termínů a sankcí, které by odrážely princip vstřícného přístupu správce daní
k subjektům, které se své povinnosti snaží plnit.

–

Provést revizi, zda daňová opatření a povinnosti kladené na podnikatele stále plní svůj účel
a nezpůsobují neúměrnou zátěž podnikatelům.

–

Zvýšit cílenost daňových kontrol s efektivním využitím dat a informací, které má daňový správce k
dispozici. Kontrola by měla být výsledkem analýzy informací, nikoliv prostředkem prvotního získání
informací. Analýza musí být doplněna racionální úvahou. Koordinovat aktivity i s ostatními orgány
státní správy k eliminaci zátěže daňového subjektu.

–

Zefektivnit a zrychlit vymahatelnost náhrad škod v případě pochybení ze strany finanční správy.

–

Formuláře a jejich změny před jejich vydáním nadále konzultovat s odbornou dotčenou veřejností.
Neprovádět rozšiřování informačních povinností daňových subjektů ze strany finanční správy pouze
změnou formuláře či poučení k formuláři, ale primárně legislativní cestou.
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ČLEN



Zajistit možnost uplatnit mimořádné zrychlené odpisy i za rok 2022.



Vést diskuzi k možnostem úprav systému odepisování a dle výsledků této diskuze aktualizovat skupiny
či vybraná aktiva podle technologického vývoje.



Podpořit rozvoj nízko-emisní mobility snížením odvodu u služebního vozu využívaného pro soukromé
účely z 1 % na 0,5 %; využít v této oblasti možnosti zrychlených odpisů.



Realizovat možnost vedení účetnictví a daňové evidence v eurech.



Dořešit nezadržování nesporné části vratky DPH, které by mělo být automatické a rychlé, jde
o prostředky, které státu nenáležejí, a stát je podnikatelům zadržuje jen kvůli nedostatečnému systému.



V rámci projektu MOJE daně urychlit rozšíření nastavení, aby přinesl výhody i firmám a pokračovat
v digitalizaci a analytickém propojení daňových, odvodových a dalších evidenčních agend. Pomoci
daňovým subjektům při administrativě v tom, že daňový portál předvyplní v maximální míře automaticky
ty údaje, kterými stát již disponuje v rámci existujících registrů a rejstříků. Zavádění digitalizace jako
alternativa k tradičnímu zpracování daňové administrativy musí být rychlejší a uživatelsky jednoduché
a přívětivé.



Prodloužit lhůtu pro uplatňování daňové ztráty „dopředu“ (případně zavést neomezenou možnost
přenosu ztrát, jak je to obvyklé v řadě vyspělých států) se zavedením možnosti pro poplatníka určit
si dobu po kterou bude ztrátu chtít uplatňovat. Provést s tím i nutnou související úpravu lhůt pro
doměření daně.



Schválit příslušnou technickou úpravu zákona o daních z příjmů, která zamezí sankcionování firem
v důsledku nemožnosti zajištění praktické výuky na pořízeném majetku z důvodu vládních restrikcí.



Schvalovat daňové změny včas, nikoliv až na poslední chvíli, aby byla zajištěna dostatečná
předvídatelnost hospodářského prostředí. Garantovat stabilitu daňového prostředí.



Aktivně se zapojovat do hledání mezinárodního konsenzu v digitálním zdanění v rámci OECD, aby ČR
nebyla vystavena potenciálním sankcím při unilaterálním a nekoordinovaném postupu. V případě
vyjednávání o sazbě minimální globální daně cílit na daňové ráje s minimálními úrovněmi zdanění, které
se negativně nedotknou České republiky.



Být aktivní v rámci českého předsednictví a podporovat plnění cílů evropské iniciativy „Fair and Simple
Taxation“, například modernizaci a zlepšení spolupráce mezi daňovými správami, zjednodušení registrace
DPH či rozvíjení již existujícího DPH One Stop Shop.



Nadále odmítat na mezinárodní úrovni opatření v rámci aktivity „rozmělňování daňové základny
a přesouvání zisků“ (BEPS), která by vedla ke dvojímu zdanění, nadměrnému růstu administrativní zátěže
či ke zhoršení mezinárodní konkurenční pozice firem v ČR a EU. Nezavádět opatření zhoršující postavení
českých podnikatelů, pokud nejsou implementována globálně. Implementace předpisů, které komplikují
a prodražují podnikání, by neměla jít nad rámec požadavků směrnic.



Nadále vystupovat proti zbytečným a rizikovým opatřením, například Public CBCR, které může snížit
konkurenceschopnost evropských firem – doporučujeme případné reportování směřovat pouze na
relevantní adresáty v podobě finanční správy. Být obezřetný i v případě ostatních návrhů na nové
reportovací povinnosti.



Pokud se bude nadále uvažovat o plošném režimu přenesení daňové povinnosti DPH (reverse charge), je
nutné provést důkladné analýzy a s podnikatelskou sférou diskutovat dopady.
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