
 

 

TELEFON  (+420) 225 279 111  |  E-MAIL  SPCR@SPCR.CZ 

WEB  WWW.SPCR.CZ  |  ADRESA  FREYOVA 948/11, 190 00 PRAHA 9 
ZAPSANÝ VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU, VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE ODDÍL L, VLOŽKA 3148.  

IČO: 00536211, DIČ: CZ00536211. 

 

 

NÁZEV MATERIÁLU 
Připomínky Svazu průmyslu a dopravy České republiky k Návrhu vyhlášky 
o formulářových podáních pro daň z digitálních služeb 

Č. J. 89/2020 
DATUM ZPRACOVÁNÍ 19. 11. 2020 
KONTAKTNÍ OSOBA Ing. Vladimír Štípek, Ph.D. 
TELEFON 225 279 206 
E-MAIL vstipek@spcr.cz 

 

OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
V obecné rovině bychom chtěli zdůraznit dlouhodobé požadavky, mezi které patří, aby finanční správa: 

nevyžadovala údaje, které má stát již k dispozici a eliminovala tak rozsah požadavků na vyplňování; 

omezovala ve formulářích nevýpočtové údaje, které má možnost získat správce daně z jiných informačních 

zdrojů státní správy; či odstraňovala duplicity, tj. údaje, které jsou již správci daně opakovaně poskytnuty; 

prováděla analýzy nezbytnosti údajů uváděných v daňových formulářích a k následné redukci nadbytečných 

údajů.  

Toto jsou principiální požadavky, kterým by měla vyhovovat každá příprava daňových formulářů. 

 

KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

1) 

Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje připomínku, kterou vznesla Komora daňových poradců ČR. Konkrétně 

se jedná o zamezení duplicitního uvádění údajů do formuláře pro daň z digitálních služeb, které již daňový 

subjekt uvedl v rámci registračního řízení. 

2) 

Dále bychom chtěli upozornit na potenciální nesoulad připravovaného zákona s navrženou účinností 

vyhlášky. V tuto chvílí ještě stále probíhá legislativní proces k příslušnému zákonu, a tak se může stát, že 

navržený termín nemusí odpovídat účinnosti zákona. Rozumíme ovšem, že daňová správa musí být 

připravena z hlediska formulářů na potenciální příchod daně. Navrhujeme navázat účinnost v textu vyhlášky 

na přijetí zmocňovacího zákona (např. změnou na: § 6 „Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti 

zákona, na jehož základě se tato vyhláška přijímá.“) nebo alespoň v důvodové zprávě vhodným způsobem 

zmínit, že ve vyhlášce uvedený termín nabití účinnosti této vyhlášky 1. ledna 2021 v současné době nemusí 

souhlasit s předpokládaným termínem nabytí účinnosti samotného zákona o dani z digitálních služeb 

a termín bude upraven dle finálního schválení zákona. 

3) 

Zdůrazňujeme, že odhadované částky (např. dílčí rozhodná částka) daně se ze strany daňových subjektů 

mohou od výsledných hodnot lišit. Navrhovaná daň je novou daní bez historie a zkušeností, samotná 

zdaňovaná oblast se vyvíjí velmi dynamicky a je značně odlišná od tradičních modelů zdaňování, na něž je 
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stávající daňový systém designován. Navíc související povinnosti vzniknou až zákonem. Již při schvalování 

zákona bylo dohodnuto, že toto bude skutečně pouze odhad. Požadujeme doplnění této skutečnosti do 

důvodové zprávy, aby bylo zřejmé, že při prvním potenciálním zavádění daně mohou být očekávání a zjištěná 

skutečnost odlišná. Pro daňové subjekty by neměly z neúmyslného (či objektivně nemožného) chybného 

vyplnění (či z objektivního důvodu absence zkušeností či absence údajů) vyplývat sankce.  


