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Výchozí situace 

Nepřiznané tržby 

Karusely a fiktivní faktury 

 Více než 160 miliard korun 

Mezera ve výběru DPH 
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přehlížené problémy 

 odhady úniků se pohybují v řádu desítek miliard korun  

 podle aktuálních odhadů více než 60 miliard korun 
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 úniky okolo 6 – 15 miliard korun (podle odhadů MF za využití analýzy OECD) 

Agresivní daňové plánování 

Tlak na zvyšování daňových sazeb 5 

 nahrazování lepšího výběru daní zvyšováním sazeb MF odmítá 

 nesystémové řešení, které postihuje poctivé poplatníky 



Co s tím děláme? 

stavíme základy 

 startují 1. prosince 2016, 1. září 2016 byl zahájen proces přidělování autentizačních 
údajů 

 přinesou státnímu rozpočtu 18 miliard korun ročně po plném zavedení 

Etržby 

 inkaso daně z příjmu právnických osob se meziročně zvýšilo o 13,1 miliardy (+13 %) 

 Finanční správa doměřila na převodních cenách téměř miliardu korun 

  

Daňová kobra 

 zachránila státnímu rozpočtu více než 6,2 mld. Kč 

Nová příloha daňového přiznání a kontrolní akce 
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Kontrolní hlášení 

 inkaso DPH meziročně vzrostlo o 7,1 miliardy korun (+ 3,4 %) - stav k 15. 9. 

 růst HDP dosahuje 2,8 % (plný náběh opatření = 15 miliard korun ročně) 

5 Reverse charge 

 řešení systémové chyby DPH, která umožňuje karuselové podvody  



Co to přináší? 

pevné základy 

Spravedlivý a efektivní výběr daní 

Narovnání podmínek pro férové podnikání 

Stabilizace příjmů státního rozpočtu 

Nezvyšování daní 

Řešení chyb daňového systému 
 
 

 



Další etapa… 

moderní daňový systém 

MOJE DANĚ 

MODERNÍ A JEDNODUCHÉ DANĚ 



MOJE DANĚ 

moderní daňový systém 

 zjednodušení daní možné i bez dopadu na daňovou povinnost 

 koncepční řešení zdanění příjmů, důraz na stabilitu a daňovou neutralitu 

 jednodušší a uživatelsky přátelský předpis 

 předpokládaný návrh září 2017 (účinnost od 1. ledna 2020) 

 vytvoření podmínek pro ISS (Integrovaný systém správy daní a pojistného)  

Nový zákon o daních z příjmů 1 

 čistý, „úřednický“ zákon s katalogem standardizovaných výjimek 

 koncept jednoduchého zákona, který si vláda může uzpůsobit „namíru” své politice 

 předpis z roku 1992, který byl 150x novelizován 

 v současné podobě je více než 7x delší než v původním znění  

 obsahuje výjimky podle dnes již neplatných vyhlášek 

 na vršící se výjimky již nestačí písmenka abecedy 

 

Proč je nutné nahradit stávající zákon? 



MOJE DANĚ 

moderní daňový systém 

Samovyměření 2 

 zadržování pouze sporné části nadměrného odpočtu DPH (tedy nikoliv celé částky) 

 zefektivnění procesu stanovení daně 

 zjednodušení systému sankcí 

 předpokládaná platnost leden 2019 (s účinností od 1. ledna 2020) 

3 Nový IT systém Finanční správy 

 nezbytný předpoklad pro moderní správu daní 

 současný systém je zastaralý a neefektivní 

 náklady na úpravy jsou neúměrně vysoké 

4 Daňový kiosek 

 virtuální finanční úřad = kdo bude chtít, vyřeší daně z domova 

 kompletní přehled o daňových povinnostech, zobrazení historie, předvyplněné 
údaje, jednoduché účetnictví nebo rozhraní pro účetní programy 

 Individualizace = snížení administrativy zaměstnavatelů 



 Finanční správa 

proklientský přístup 

Intenzivnější komunikace s daňovými dlužníky 

 další rozšiřování podání, které je možno učinit elektronicky 

 souhrnné informace přístupné přes Daňovou informační schránku 

 dlouhodobě nízká chybovost u elektronických podání 

Elektronizace podání 

 pro zaměstnance, kteří si sami podávají přiznání 

 představení na podzim letošního roku 

Daňové přiznání na 2 stránky 
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3 Zjednodušení placení daní 

 SIPO, daňová složenka 

 možnost placení kartou vybraných odvodů 

 řešení nedoplatků telefonicky, SMSkou, e-mailem nebo osobně 



Moderní a jednoduché daně 


