Žádám o detailní algoritmus (postup, matematický vzorec) s odůvodněním jeho použitých
parametrů a s odkazy na zdrojová data použitá k nastavení těchto parametrů, který byl použit pro
výpočet očekávaného vyššího daňového inkasa po zavedení elektronické evidence tržeb, tak, aby
bylo možno nezávisle ověřit způsob tohoto výpočtu.
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Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Na Ministerstvo financí bylo dne 2. října 2015 doručeno Vaše podání se žádostí o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí následujících informací:
"žádám o detailní algoritmus (postup, matematický vzorec) s odůvodněním jeho použitých
parametrů a s odkazy na zdrojová data použitá k nastavení těchto parametrů, který byl použit
pro výpočet očekávaného vyššího daňového inkasa po zavedení elektronické evidence tržeb,
tak, aby bylo možno nezávisle ověřit způsob tohoto výpočtu."
K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující. Pro výpočet odhadovaného
nárůstu tržeb v sektoru maloobchodu a stravovacích služeb a navazující odhad nárůstu
daňového inkasa byla použita následující data:
- nárůst tržeb v sektoru maloobchodu a stravovacích služeb v Chorvatsku upravený
o rozdílnost rozsahu šedé ekonomiky,
- průměrná výše obchodní marže v sektoru maloobchodu dle ČSÚ, konzervativní odhad
přepokládané obchodní marže v sektoru stravovacích služeb (tuto marži ČSÚ neuvádí),
- efektivní sazba DPH (zjištěno z daňových přiznání),
- odhadovaný dopad snížení sazby DPH v sektoru stravovacích služeb.
Předpokládaný nárůst tržeb vychází z dat poskytnutých chorvatskou daňovou správou,
která byla mj. prezentována i na odborné konferenci MF s názvem Elektronická evidence
tržeb – zkušenosti a očekávání, která se konala dne 16.6.2015 v Kongresovém centru Praha
za účasti delegace MF Chorvatska v čele s ministrem financí Borisem Lalovacem. Prezentace
z této konference jsou dostupné na webových stránkách MF ČR (www.mfcr.cz).
Nárůst tržeb byl upraven pro podmínky ČR, kde byla zohledněna rozdílnost výše šedé
ekonomiky v ČR a Chorvatsku. Odhady výše šedých ekonomik byly čerpány ze studií Šedá
ekonomika v České republice (VISA), The Shadow economy in Europe 2013 (AT Kearney),
Friedrich Schneider: Size and development of the shadow economy of 31 European and 5
other OECD Countries from 2003 to 2013, které jsou volně ke stažení na internetu.
Předpokládaný nárůst tržeb v procentech byl následně aplikován na výši vykázaných tržeb
zkoumaných odvětví, která byla zjištěna z databáze daňových přiznání ADIS Finanční správy

ČR, a to pro zdaňovací období roku 2012 (v době vypracování tabulky se jednalo o nejnovější
dostupné údaje).
Předpokládané zvýšení daňového inkasa pak bylo stanoveno jako předpokládaný
nárůst tržeb v ČR krát efektivní sazba DPH krát obchodní marže v dotčených sektorech mínus
dopad zavedení snížené sazby DPH. Dopady v oblasti daně z příjmů právnických a fyzických
osob jsou propočteny obdobným způsobem.
Kvantifikace přínosu byla realizována i dalšími dvěma metodami (Kvantifikace přes
šedou ekonomiku a Kvantifikace VAT GAP), podrobněji viz RIA.
příjmů.

Z těchto dalších dvou metod vychází obdobný střednědobý objem dosažitelných

