Pirátské vyčíslení předvolebních daňových slibů
Přehled dopadů daňových slibů na zaměstnance
Dopad na:

Hrubá mzda

Zaměstnance s
běžnou mzdou
(medián)

Vyšší střední třídu

Andreje Babiše

25 000 Kč

50 000 Kč

50 miliónů

Čistá mzda / Daně, sociální a zdravotní a pojištění
Kdo dostanete přidáno a kdo ubráno z čisté mzdy?

+ 530 Kč

+1 060 Kč

-7,2 mil. Kč

+ 1275 Kč

+2 250 Kč

+6,4 mil. Kč

+ 405 Kč

+ 810 Kč

+ 2,2 mil. Kč

+ 775 Kč

+ 1050 Kč

+ 1742 Kč

+ 800 - 1200 Kč

+800 - 1200 Kč

-9,1 mil. Kč

+ 1 000Kč

+1 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

+1 000 Kč

Lucembursko - daňový ráj
má o 6,3 mil. Kč vyší daně pro nejvyšší
příjmovou skupinu
-6,3 mil. Kč

Přehled dopadů volebních slibů na státní rozpočet

Dopad na:

Příjmy státního rozpočtu

Výdaje státního rozpočtu

+ 15 miliard

+ 45 miliard výdajů
- 47 miliard úspor

-69 miliard

?

-53 miliard

?

-35 miliard

?

-8 miliard

?

-121 miliard

-84 miliard

+25 miliard

?

0 miliard

?

Předvolební daňové koláče
Většina stran již odhalila své předvolební programy. Přinášíme proto voličům jednoduché
porovnání daňových politik. Ukážeme jak dopady do státního rozpočtu, tak i výplatní pásku
zaměstnance s mediánovou mzdou (25 000 Kč hrubého) a pomyslného zástupce střední
třídy (50 000 Kč hrubého). Protože pojmy hrubá a superhrubá mzda si popletl i Andrej Babiš
po 4 letech ve vedení ministerstva financí, naleznete srovnání jeho mzdy, kterou pobírá ve
společnosti Agrofert. Babiš ve svém prvním majetkovém přiznání v roce 2013 uvedl čistou
mzdu ve výši 36,8 miliónu, tj. cca 50 miliónů hrubého.
Daňové koláče dnes
Medián mezd

Vyšší střední třída

Andrej Babiš

Hrubá mzda

25 000 Kč

50 000 Kč

50 miliónů

Superhurbá mzda

33 500 Kč

67 000 Kč

54,5 miliónů

Celkové odvody
státu

14 205 Kč

30 480 Kč

18,5 miliónů

Čistá mzda

19 295 Kč

36 520 Kč

36 miliónů

Bílá = čistá mzda
Černá = daň z
příjmu + platby
zaměstnance i
zaměstnavatele za
sociální a zdravotní
pojištění

42,4%

45,5%

33,9%

V porovnání se budeme soustředit pouze na odhady dopadů konkrétních daňových návrhů,
které najdeme v programu jednotlivých stran. Není v našich silách projít a nacenit dlouhé
seznamy většinou planých slibů. Rádi bychom k tomu ale inspirovali i ostatní, a proto sami
podrobně rozepíšeme dopady našich slibů na výdajové straně rozpočtu.
Především je třeba systém daní v České republice zjednodušit. Chceme systémově
sjednotit zdanění práce (sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu) do jedné
sazby a snížit ji z 48.6% na 47%. Nechceme si ale voliče populisticky kupovat, naším cílem
je především zavedení jednotného inkasního místa, které by všem ulehčilo byrokracii.

Piráti - daně, které každý pochopí
Čistá mzda

+530 Kč

+1060 Kč

-7,2 miliónů

Efektivní zdanění

40.82%

43.9%

47%

Po daňové reformě Pirátů si bude moci každý spočítat svoje daně prakticky z hlavy,
rozpočítání na jednotlivé složky bude záležitostí státu. Do zdravotního a sociálního pojištění
půjde stejný objem peněz jako dnes, navrhované snížení se promítne do celkové bilance
státního rozpočtu. Tímto snížíme celkové zdanění práce o 1,6 procentního bodu, aby v
České republice kleslo zdanění práce, které je v porovnání se zeměmi OECD značně
vysoké. Zdanění práce chceme postupně snižovat, ideálně o jeden procentní bod ročně.
Zároveň odstraníme neférový skok, kdy jakýkoli příjem nad 4 násobek průměrné mzdy je
daněn pouze sazbou 33,9 %. Takto nízká sazba pro nejbohatší je na západě naprosto
nevídaná.
Stejného zjednodušení se dočkají i živnostníci. Ti dnes mají nižší vyměřovací základ, na
druhou stranu OSVČ např. nemají nárok na ošetřovné, náhradu mzdy, a hlavně mají v
konečném důsledku nižší klasický starobní důchod. Toto nastavení ponecháme, pouze opět
nahradíme tři platby s třemi různými sazbami na tři různá místa jedinou platbou. Sazba daně
z příjmu pro hlavní OSVČ bude 36,5% (15% + 29.2% * 0.5 + 13.5%*0.5). Čistý výdělek bude
na korunu stejný jako dnes. Výhledově počítáme s variantou zvýšení slevy na dani pro
živnostníky s nízkými příjmy v důsledku toho, že se započítá celková částka slevy na
poplatníka. Toto opatření vyžaduje hlubší analýzu, která není součástí tohoto materiálu.
Dopad reformy do příjmové stránky rozpočtu odhadujeme na mínus 13 miliard.
Vycházíme z toho, že zaměstnanci v roce 2016 odvedli na dani z příjmů 98,6 mld. Kč.
Vybraná částka na sociálním pojištění je v rozpočtu uvedena souhrnně za všechny občany,
výběr pouze od nestátních zaměstnanců můžeme pouze extrapolovat z dat z roku 2011.
Aktuálnější podrobná data se nám nepodařilo získat. Náš odhad činí cca 340 mld. na
sociálním a 145 mld. na zdravotním pojištění. Celková daňová zátěž zaměstnanců byla cca
585 mld., a to při efektivní sazbě 48,6% bez slev na dani. Snížení této sazby na 47% proto
sníží příjmy státu od nižší a střední třídy maximálně o cca 19 mld. korun.
Daňoví poplatníci s příjmem nad 4 násobkem průměrné mzdy dnes odvedou státu 4 miliardy
na solidární dani. Z toho lze usuzovat, že v případě navýšení zdanění z 33,8% na 47% se v
ideálním případě navýší příjmy rozpočtu o 7,5 mld. (je třeba počítat s tím, že miliardáři se
pokusí optimalizovat). Na druhou stranu lze očekávat zlepšený výběr nedoplatků na dani od
firem, neboť nově bude celá částka placená zaměstnavatelem za zaměstnance podléhat
přísnějším sankcím. Nedoplatky na dani činily loni 14 mld. Přesnější číslo bohužel bez
přístupu k datům nemáme (Český statistický úřad může podrobná data poskytnout pouze
vládě nebo za účelem vědeckých prací), ale vzhledem k silné závislosti na ekonomické

situaci jde o dostatečně přesnou metodu.
Dále Piráti navrhují tyto daňové změny:
●

Především je třeba přestat s šikanou a likvidačními pokutami i za drobné prohřešky,
např. 50 000 Kč za nevyvěšení informace o tom, že restaurace má EET.

●

Zvýšíme poplatky za těžbu národního bohatství - zejména ropy, vápence a dalších
surovin (mimo uhlí, u kterého se ceny zvyšovaly nedávno). Plánovaný výnos 4 mld.

●

Snižovat zdanění práce chceme také v souvislosti s nástupem robotizace, kdy je
třeba přesunout zátěž z pracovníků na zdanění kapitálu a majetku. V tomto směru
očekáváme přínos do státního rozpočtu cca 5 mld. korun.

●

Omezíme daňové ráje a odkryjeme vlastníky nejen v Karibiku - omezením daňových
úniků chceme získat alespoň 10 mld. korun.

●

Budeme pokračovat se zaváděním reverse charge - úniky na karuselových
podvodech tvoří zdaleka největší díru ve státním rozpočtu, která se odhaduje až na
100 mld. (dle NKÚ). Počítáme se zvýšením výnosu o 10 mld. korun.

●

Zdanění bank plánujeme nasměrovat do nyní prázdného fondu pojištění vkladů, s
přínosem do státní pokladny nepočítáme.

●

Výnos vyššího zdanění telekomunikací a vodáren bude záležet na tom, jakým
způsobem se podaří operátory přimět ke snížení cen. Protože nižší ceny pro občany
jsou pro nás důležitější, raději s výnosy v kalkulacích nepočítáme.

Potenciální zvýšení daňových příjmů státního rozpočtu je 15 - 20 miliard v prvním
roce vládnutí. Protože cílíme na volební výsledek 10% a roli hlídacích psů, nikoliv účast ve
vládě, jedná se spíše o teorii. Vyšším příjmem bychom měli pokrýt naší hlavní rozpočtovou
prioritu - zvýšení platů ve školství o 20%. Naše volební sliby s největším přímým dopadem
do rozpočtu odhadujeme takto:
Pirátské předvolební sliby - výdaje a příjmyt
Zvýšení platů učitelů o 20%.
Vyšší výdaje na vzdělávání nad průměr EU, tj. 5 % HDP.
Zrušíme koncesionářské poplatky. Příjem ČT a ČRo nahradíme pevným
podílem na výběru DPH.

-14 miliard
-5 miliard
-5,5 miliardy

Zdravotnictví. Zlepšení LDN - 2 mld. Domácí péče - 1mld. Podpora veřejného
výzkumu - 1mld. Specializační vzdělávání lékařů - 1,5mld. Platy - 5mld
(zvýšení o 5%).

-10 miliard

Zaručený minimální důchod, zvýšení důchodů nižších než 75 % minimální
mzdy. Vyšší podíl solidární složky důchodů. Valorizace dle indexu životních
nákladů důchodců.

-3 miliardy

Státní podpora rodin s dětmi do jedné plošné dávky bez prokazování příjmu
či žádosti o daňové odpočty.

-5 miliard

Zvyšování výdajů na obranu.

-5 miliard

Zrušení dotací pro řepku.

+7 miliard

Úspora díky transparentnímu hospodaření. Bude rozložena mezi všechny
resorty. Uvedená částka je pouze hrubým odhadem při spodní hranici.

+40 miliard

Největší roli hraje poslední položka. Naše zkušenost z Pražského magistrátu ukazuje, že
mnoho velkých projektů je i 2-3 násobně předraženo, jako např. Pražská Opencard. V
Mariánských Lázních jsme dokázali, že umíme tyto projekty nejen kritizovat, ale i sami
realizovat v mnohem levnějším a kvalitnějším provedení. O výrazném předražení státních
zakázek svědčí i hospodářské statistiky - ČR vydává na veřejných zakázkách v poměru k
HDP téměř 2 krát tolik, než je obvyklé.
Cestu k úsporám tedy vidíme ve snižování výdajů, které se v návrzích rozpočtů projeví jako
snižování investic. Tyto investice se ovšem dosud z velké části “odkláněly”.

ODS - modré z nebe pro Babiše
Čistá mzda

+1 275 Kč

+2 550 Kč

+6,4 miliónů

Efektivní zdanění

38.6%

41.7%

22%

ODS - Dopady daňových návrhů
Změna vyměřovacího základu pro daň z příjmu

-24 miliard

Zrušení solidární daně

-4 miliardy

Snížení sociálních a zdravotních povinných odvodů ze mzdy hrazené
zaměstnavateli o 2 procentní body

-8 miliard

Pouze dvě sazby DPH – základní sazbu DPH sníží z 21 % na 19 %. DPH na
potraviny a vybrané služby sníží z 15 % na 10 %. Když tento návrh ODS
předkládala v roce 2015 se snížením dolní sazby pouze na 14%, její velmi
optimistický odhad zněl mínus 15 mld., vláda tvrdila aspoň o 3 mld. více.
Očekávaná ztráta je tedy vysoká.

-18 až -19 miliard

Zrušení daňe z nabytí nemovitosti

-11 miliard

Zrušení silniční daně pro osobní automobily. Rozdělení na osobní a nákladní
automobily bohužel nemáme k dispozici.

-3 miliardy

Celková suma:

-69 miliard

„Nechme Babiše žít, nechme mu peníze v kapsách,“ těmito slovy by se dal parafrázovat
výrok Petr Fialy o základní vizi, se kterou se bude letos obracet na voliče. Ze všech stran
navrhuje Andreji Babišovi bezkonkurenčně největší snížení daní. Chce toho docílit
zvýšením čistých mezd zaměstnanců a záměnou superhrubé mzdy za hrubou ve
vyměřovacím základu. Dále navrhuje zrušení solidární daně. Předseda ODS připomenul, že
“přirážka byla zavedena v době ekonomických obtíží, v době dluhové krize. Byla to přirážka,
kdy se lidé s vyššími příjmy měli podílet solidárně na těžké situaci.“ Firmám už krachy
nehrozí, není třeba masivních podpor pro ekonomiku, takže solidarita s nižší a střední třídou
může skončit. To nám chce ODS říct?
“Náš cíl je jasný: Jednoduché a nízké daně, které lidé platí, protože se jim ani nevyplatí je
obcházet,“ shrnul Fiala. Je totiž nad slunce jasné, že v případě takto nízkých daní by Andrej
Babiš nevydal korunové dluhopisy s nulovým zdaněním, ani by neobcházel daň z dividend
pomocí nákupu podhodnocených akcií, díky čemuž zaplatil na daních 0 Kč.
Zdanění, které ODS navrhuje je extrémně nízké. I daňový rái jako je Lucembursko daní lidi s
vysokým příjmem více než dvojnásobně.
Celkové dopady razantního snížení daní dle ODS se pohybují ve ztrátě až 70 miliard ve
státním rozpočtu.

TOP09 - Babiše solidární daní trestat nebudeme. Neuhneme.
Čistá mzda

+405Kč

+810Kč

+2,2 miliónů

Efektivní zdanění

40.30%

43.44%

29,9%

TOP 09 - Dopady daňových návrhů
Snížení sociálního pojištění.

-30 miliard

Zrušení solidární daně.

-4 miliardy

Snížení DPH.

-19 miliard

Celková suma:

-53 miliard

Na podporu nižších daní pro Andreje Babiše se postavil i jeho zarytý kritik, Miroslav
Kalousek. “Nejedná se o daňový populismus, ale o důsledné plnění slibů a zákonů z let
2010 až 2013,“ prohlásil předseda TOP 09 ke zrušení solidární daně. TOP09 navrhuje 19%
daň z hrubé mzdy a 8% slevu na sociálním pojištění, zejména na straně zaměstnance.
Babišovi tím sice přidá o poznání méně než ODS, ale v dopadech do státního rozpočtu si s
ODS nezadá, v tom je Miroslav Kalousek přeborník. Celková opatření budou stát 53
miliard na daňových slibech. A v rozdávání se program TOP09 taky neupejpá - 30 miliard
do školství, 50 miliard do obrany (vzpomíná Kalousek na zlaté časy a kamarády?) atd. Proto
bychom rádi TOP 09 připomněli tuto větu z jejich programu:
Budeme hospodařit odpovědně tak, aby v časech horších stát nemusel přistupovat k
opatřením, která negativně zasahují do života lidí – škrtům výdajů či zvyšování daní. Při
růstu ekonomiky nad 2% HDP budeme vytvářet rezervy, při růstu 0–2 % HDP bude
rozpočet vyrovnaný, v dobách recese neklesne deficit pod 3% HDP.
A nyní malá lekce z historie:
Rok

Deficit

Poměr k HDP

Růst HPD

Ministr

2008

-19

-0,2 %

2.5%

Kalousek

2009

-192,4

-4,9 %

-4,1 %

Kalousek

2010

-156,4

-4,0 %

2.2%

Kalousek/Janota

2011

-142,8

-3,5 %

1.7%

Kalousek

2012

-101,0

-2,5 %

-1,2 %

Kalousek

2013

-81,3

-2,0 %

-0,9 %

Kalousek

ČSSD - gratulujeme Andreji, patříš k 1 % nejbohatších
Čistá mzda

+800 - 1200Kč

+800 - 1200Kč
(Sobotka - 134 Kč)

- 9,3 miliónů

Efektivní zdanění

39.4%

44.2%

50.8%

ČSSD - Dopady daňových návrhů
Vyšší zdanění bank.
Zvýšení daní z příjmů velkých podniků. Údaj dle Zaorálka/Sobotky.

Snížení zdanění zaměstnanců - údaj dle vládních expertů. Vzhledem k
chybějícím detailům nezbývá než věřit.
Daňová úleva malým podnikům (předpokládaná částka).
Zavedení dědické a darovací daně.
Celková suma:

+11 miliard
+6 miliard/ + 12,1
miliardy
-20 miliard

- 6 miliard
-0,5 až -5 miliard
-6 až 8 mld.

Podle nového lídra kampaně Lubomíra Zaorálka lze dopady do rozpočtu popsat jako “vylej
nalej”, jiní uvádějí mínus 3 mld. Tabulka výše uvádí čísla podrobněji:
Na snížení daně z příjmů malých a středních podniků ve svém bilancování, na rozdíl od
programového materiálu, snad jen zapomněli. Rozdělení výnosů z daní dle velikosti podniku

bohužel neexistuje, ale malé a střední podniky tvoří 54,8 % z celkové přidané hodnoty
vytvořené v ČR. Sobotka chtěl 97 procentům nejmenších podniků snížit daň o 36 procent.
Budeme tedy předpokládat, že jim uleví stejně, jako přitíží velkým - 6 miliard.
Pak je tu otázka zavedení dědické a darovací daně (bez udání výnosu) - s nulovou sazbou u
majetku do 50 milionů korun, nad 50 miliónů v úrovni 8 % a u majetku přesahujícího 100
milionů korun ve výši 15 %. Z původní daně, která existovala do roku 2013 tedy ponechávají
pouze nejvyšší pásmo a to ještě s mnohem nižší sazbou. Výnos původní daně se pohyboval
okolo 3,5 mld. Bez bližších informací se částka může pohybovat kdekoliv mezi 0,5 mld. a 5
mld. (pokud by nezaváděli kategorie dědiců).
ČSSD chce také bojovat proti daňovým rájům a únikům velkých korporací. Jejich slib ale
považujeme spíš jen za deklaratorní, protože příležitostí k tomu ČSSD měla dost a
daňovými úlevami pro velké korporace nešetřila. Počítáme tedy s nulou 0.
Celkový výsledek se od oficiálního tedy zase tolik neliší, mínus 6-8 mld. Opět se však
jedná jen o návrhy týkající se zvýšení/snížení daní, nikoliv celý program.
Premiér Sobotka spustil svým daňovým úletem celospolečenskou debatu, co je to střední
třída a zda do ní patří např. i doktoři (- 4690 Kč). Po mediálním “úspěchu” a odstranění
Sobotky strana přesné parametry nepublikuje. Chce zavést progresivní zdanění příjmů
fyzických osob a tím snížit daně a zvýšit příjmy 98 % zaměstnanců. Díky této změně dojde
ke zvýšení reálných příjmů zaměstnanců v průměru o 800 až 1 200 korun. Zda tam patří
doktoři, se asi bohužel nedovíme. Bohuslav Sobotka se kdysi chtěl učit od Pirátů. Nezbývá
než doufat, že si současné vedení ČSSD zvládne nakreslit křivku zdanění a zkontrolovat, že
míří stále nahoru. Nabízíme výměnou za podkladová data k seriózní diskuzi o dopadech
expertní pomoc. Posledně se jim to moc nepovedlo.

Hnutí Agrofert - Babiš nekrade, Babiš maká a čerpá
Čistá mzda

+775Kč

+1050 Kč

+9365 Kč

Efektivní zdanění

40.9%

44.7%

33,9%

Hnutí Agrofert - Dopady daňových návrhů
Každému zaměstnanci 500 Kč měsíčně,
Zavedení reverse charge

- 17,6 miliardy
+ 10 miliard

Snížení DPD

Nelze v tak krátké
době vyčíslit

Zrušení superhrubé mzdy

Nelze v tak krátké
době vyčíslit

Celková suma:

- 35 miliardy
(Babišův odhad ++
10 miliard )

Update: 2 hodiny po té, co jsme rozeslali tiskovou zprávu novinářům, přišel Andrej Babiš s
podrobnějšími návrhy. Přidaný text je fialově.
Volební program Hnutí ANO tradičně nemá, budeme tedy vycházet pouze z dosavadního
mediálního vyjádření předsedy. Andrej Babiš slíbil paušálně přidat každému zaměstnanci
500 Kč měsíčně, což přirovnal k výdajovým paušálům živnostníků. Nesmyslnost tohoto
přirovnání je tak do očí bijící, že… mu to projde. Zavádí dalšDopad do státní rozpočtu
spočítal na mínus 17,6 miliardy korun.
Hnutí ANO program navrhuje zavést zrušení superhrubé mzdy, které mělo od začátku v
koaliční smlouvě a usilovně na tom makalo, ale nepovedlo se. Navíc jako třešničku chce
slíbit 500 korun navíc každému zaměstnanci, což Andrej Babiš přirovnal k výdajovým
paušálům živnostníků. Jen další nesystémové zkomplikování daňového systému.
Nesmyslnost tohoto přirovnání je navíc tak do očí bijící, že… mu to projde.

Andrej Babiš navrhuje zrušit superhrubou mzdu, snížit sazby daně z příjmu na 19 procent
pro lidi s příjmy do 113 tisíc. Dnes je sazba 20,1 procenta. Sazba pro lidi s vyššími příjmy by
měla zůstat na 23,35 procenta. V podstatě jde o vládní návrh, který byl od počátku v koaliční
smlouvě, ale i když vláda intenzivně makala, nějak se to nestihlo. Navíc tímto vyjádřením
zamlčuje skutečnost, že opravdové zdanění práce včetně všech odvodů by s rostoucím
výdělkem klesalo, a příliš se nelišilo od dnešního, viz. obrázek níže.

DPH chce hnutí snížit z 15 na deset procent pro základní potraviny, vodné a stočné a
řezané květiny. Stejně by měla klesnout sazba za stravovací služby a podávání
nealkoholických nápojů v pohostinství, za služby v péči o seniory a handicapované nebo za
úklidové služby.
Snížení DPH z 21 na deset procent navrhuje ANO pro točené pivo, kadeřnictví nebo opravy
obuvi a kol.
Tyto změny neumíme v tak krátké době vyčíslit, ale Andrej Babiš uvedl odhad celkových
změn na 45 miliard, což považujeme za uvěřitelné vyčíslení, jistě má lepší podklady.
Za naprosto přemrštěné ale považujeme jeho odhad daňových návrhů od ODS, které dle
něj rezultují do minus 170 miliard nebo topka minus 180 miliard. Zajímavé je, proč se
nebrání? Že by netušili, na kolik jejich program vlastně vyjde?

Nemůžeme ale nezmínit alespoň aféru s korunovýmí dluhopisy, které vydalo 440 firem za
celkem 121 miliard korun. Stát tímto způsobem přicházel odhadem o 3-4 miliardy ročně na
daních. Taková je skutečná škoda způsobená současným ministrem financí a částka 52
miliónů věnovaných na vlastní PR je proti tomu pakatel.
Před posledními volbami Andrej Babiš sliboval zavedení jednotného inkasního místa. Tento
projekt skončil sekerou 3,5 miliardy korun a stále neexistuje. Zato jsme šikanování EET,
jehož přínosy jsou velmi sporné a o němž se před volbami nijak nezmiňoval.
Státní rozpočet pod vedením Andreje Babiše skončil několikrát v kladných číslech. To má v
zásadě několik důvodů:
●

K ministrování se dostal ve vhodný okamžik, kdy česká ekonomika začala růst.

●

ČNB se tento růst navíc rozhodla podpořit svými intervencemi. Ty srazily úroky
českých státních dluhopisů na nulu, díky čemuž státní rozpočet opět ušetřil.

●

Zavedením kontrolního hlášení k DPH.

A také drakonickým přístupem k vybírání daní od drobných podnikatelům, s likvidačními
pokutami za drobné přestupky, zneužíváním zajišťovacích příkazů atd.
V následujícím období lze tedy očekávat zvýšení výběru daní zavedením reverse charge,
pro kterou v EU vyjednal výjimku. Jediná věc, za kterou mu lze skutečně přičíst kladné body.
Doufáme, že se poučí se zavadění EET, projde si nejprve jaké máme typy podnikání a až
poté jim reverse charge naordinuje. Přínos do státního rozpočtu z reverse charge nastavíme
tedy stejně jako nám Pirátům, 10 miliard.
Celkový dopad je tedy -35 miliard pro státní rozpočet.

Ostatní strany

KDU-ČSL a Starostové měnit daň z příjmu neplánují, daňové koláče pro ni proto malovat
nemusíme. Ani jiné zásadní změny daňových sazeb jsme v jejím programu nenašli. KDU
chce prosadit výjimky pro EET, když EET nejprve bez těchto výjimek schválila, načež
hlasovala společně s ČSSD proti zavedení těchto výjimek, aby bylo Babiše za co před
volbami dusit. Dopady do státního rozpočtu proto uvádíme nulové.
Zelení rovněž měnit daň z příjmu neplánují. Ve svém volebním programu slibují zvýšení
daní z těžby a boj proti daňovým rájům. Protože se zde v hlavních opatřeních shodujeme,
uvádíme kladný dopad 25 miliard do státního rozpočtu.
Svobodní jsou drsní jak ve škrtání daní, tak i ve výdajích.
●

Zrušení daně z nabytí nemovitosti - 11 mld.

●

Jedna sazba DPH ve výši 14%- 80 až 90 mld., včetně bájné Lafferovy křivky

●

Zvýšení slevy na dani pro každého poplatníka - 25 mld.

Svobodným vychází rekordních mínus 121 mld. Na druhou stranu ale jako jedni z mála
uvádějí konkrétní škrty za 84 mld. korun na výdajové stránce.

Podrobnosti ohledně zavedení rovné daně
Legislativní zavedení
Přechodná ustanovení budou nastavena tak, že zaměstnavatel bude platit stejně jako u
platné smlouvy a zaměstnanec dostane více peněz (tj. bude příjemcem výhody ze snížení
daní). Superhrubá mzda (1,34 násobek dnešní hrubé mzdy) se stane mzdou hrubou.
Jsou dvě možnosti, jak toto legislativně provést. Buď zákon stanoví, že smlouvy do 112k
hrubého uzavřené před datem změny se automaticky násobí 1,34 a není třeba nic dalšího
dělat. Nebo bude povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě (s hrubou dle původní smlouvy
vyšší o 1,34x) - podobně tomu bylo např při zavádění nového občanského zákoníku, kdy
většina firem musela povinně upravit své společenské smlouvy. Zde bylo třeba nejdříve
ověření notářem, pozdější judikát uvedl, že není třeba. Tato změna byla relativně těžší než
přikázat úpravu pracovní smlouvy, která se neeviduje v žádném rejstříku, dle vzorce.
Jakékoli pokusy to obejít např pomocí změn v bonusech apod. by dříve či později odhalila
finanční správa při kontrolách, případně by si mohl stěžovat i sám zaměstnanec. U nových
smluv se již bude hrubá mzda rovnat nákladům zaměstnavatele (dnešní superhrubá mzda),
a tedy bude mít vypovídací hodnotu. Bude tedy existovat pouze mzda hrubá a čistá.
Zaměstnanci se budou nahlašovat pouze na jednom místě, a to na Finanční správě,
která nahlášeného zaměstnance oznámí zdravotní pojišťovně a České správě sociálního
zabezpečení (ČSSZ). Podnikatelé tak budou komunikovat pouze s jedním úřadem
namísto tří. Mzdové listy budou do budoucna zrušeny a data bude archivovat stát
elektronicky.

Způsob alokace daně
Daň se bude mezi ČSSZ a Zdravotní pojišťovny alokovat ve stejném poměru jako dnes.
Alokaci zajistí Finanční správa dle zákonem daných koeficientů. Stropy na sociální pojištění
budou v tomto systému zachovány i nadále, čímž se vyhoví judikátu Ústavního soudu
týkajícího se zásluhovosti důchodů u vysokopříjmových skupin. Tzn., že příjem nad tyto
stropy bude odveden obdobně jako dnes solidární daň, příjem nepůjde do systému
sociálního pojištění.

Udržitelnost systému
Pirátská strana chce zavést takový systém, který se nebude muset pokaždé kompletně
měnit, když přijde jiná politická garnitura. Zavádí proto tři příjmová pásma: Nízkopříjmové

skupiny (do ⅔ průměrné mzdy), střední třídu (od ⅔ průměrné mzdy do čtyřnásobku
průměrné mzdy) a vysokopříjmové skupiny (nad čtyřnásobek průměrné mzdy). Pro
jednoduchost budou mít všechny skupiny nastavenu stejnou sazbu 47%, nicméně případná
další politická reprezentace bude moci změnit parametry, nebude muset měnit celý systém.
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