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Připomínka veřejného ochránce práv
k návrhu zákona o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů
OBECNÁ PŘIPOMÍNKA:
Ustanovení § 85 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty v rozsahu podmínky
zakoupení osobního automobilu, resp. dodání s místem plnění v tuzemsku, není
slučitelné s právem Evropské unie. Z dikce ustanovení § 85 totiž vyplývá, že uvažujeli osoba se zdravotním postižením využít výhody spočívající v možnosti požádat
o vrácení zaplacené daně z přidané hodnoty, je omezena v rozhodnutí, kde vůz
pořídí, a je v takovém případě nucena pořídit osobní automobil v tuzemsku.
Evropský soudní dvůr1 konstatoval, že pokud národní právní úprava motivuje
osoby upřednostnit nákup zboží v tuzemsku, dotýká se základních pravidel
fungování unijního trhu, a proto je třeba ji považovat za překážku volného pohybu
zboží, byť se jedná o právní úpravu zakotvenou pouze v národním právu.
Přes opakovanou korespondenci s Ministerstvem financí se mi doposud
nepodařilo dosáhnout nápravy, a to ani ve dvou individuálních případech, ani
v podobě změny správní praxe jako takové.
Ministerstvo financí mi zatím sdělilo, že zvažuje komplexnější řešení cestou
vypuštění § 85 ze zákona o dani z přidané hodnoty a následné řešení jinou cestou
v rámci nástrojů sociální politiky ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních
věcí. Tomuto řešení se nebráním, avšak neočekávám, že by tato změna nastala
v dohledné době. Proto již nyní navrhuji prozatímní jednoduchou legislativní úpravu,
která v rámci předkládané komplexní novely zákona odstraní předmětný výkladový
problém.
KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKA:
1. K čl. I bodu 149 novely (§ 85 zákona)
Navrhuji v odstavcích 1, 2, 3 a 6 zrušit slova “s místem plnění v tuzemsku”.
Tuto připomínku považuji za zásadní.
V Brně 30. března 2012
JUDr. Pavel Varvařovský v. r.
veřejný ochránce práv
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