Zápis ze zasedání Daňové a finanční komise ČSPS
konané dne 5. října 2021 (přes MS Teams)
Účastníci:

Alice Ivančáková, Jana Burešová, Lucie Málková, Ivana Langrová, Jaromír Zbroj,
Tomáš Andrt, Martina Ferencová (MF)

Na kopii:

František Šámal

Omluveni:
Zápis:

Alice Ivančáková

1) Informace z GŘCel
Paní Slavíková k 30.9.2021 odešla do důchodu. Nahradit ji má pan Boháč.
2) Novela ZSD
Pozměňovací návrh narovnávající podmínky pro nárok SD u piva vraceného ze zahraniční a
umožňující vracet pivo na jakýkoliv daňový sklad provozovatele (právnické osoby), který byl
součástí novely ZSD týkající se implementace alkoholové direktivy (upravující zdaňování
Radlerů), bohužel nestihl být dosluhující Sněmovnou ve 2.čtení projednán.
V průběhu srpna proběhla ve spolupráci s externím daňovým poradcem p. Tomíčkem revize a
připomínkování novely ZSD. Vypořádání k našim připomínkám dosud Svaz od MinFin
neobdržel. V rámci komentářů jsme uplatnili požadavek zahrnout do novely ZSD změny, které
jsme předkládali v rámci alkoholové novely ZSD a která nestihla být ve Sněmovně před volbami
projednána (viz výše).
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3) EMCS
Pro používání systému EMCS je nutný operační systém Microsoft SilverLight. Microsoft
ukončuje podporu této aplikace k 12/10/2021. Dle celní správy bude aplikace SilverLight i
nadále používána pro funkčnost EMCS, avšak bez podpory Microsoftu a pouze přes Internet
Explorer. Ze strany celní správy není vytvořena ani otestována jiná varianta. MF prověří s GŘC.
4) Intrastat – novela od 1/1/2022
Od příští roku se rozšiřují údaje vykazované v Intrastatu, nově se bude uvádět DIČ
partnerského subjektu, mění se kódy povahy transakce, atd. Viz informace zveřejněné na webu
celní správy (odkazy níže). MF prověří na GŘC, kdy bude k dispozici nový formulář Intrastatu.
Přehled změn v Intrastatu od 1.1.2022 | Celní správa ČR (celnisprava.cz)
https://www.czso.cz/csu/czso/prehled-nejdulezitejsich-zmen-v-intrastatu-od-1-1-2022
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Příští setkání Daňové skupiny – 9.listopadu 2021 od 11hod v kanceláři ČSPAS (Lípová 15, Praha)

