Election 2017
Party Position by Issue

Taxation

Strany pozice: Daňová politika
ANO2011
Prosazujeme stabilní a předvídatelné daňové prostředí. Změny
soustavy daňových zákonů musí být v nutných případech prováděny
pouze několika málo souhrnnými novelami za voleb-ní období, a to
s dostatečným odkladem účinnosti, aby byla zachována právní
jistota. Nové informační technologie budeme před ostrým startem
testovat v pilotních provozech, abychom minimalizovali náklady
soukromého sektoru. Důraz klademe na férové podmínky pro práci
a podnikání a nezvyšování sazeb.

ČSSD
Chceme zásadně změnit daňový systém tak, aby se hlavní
podíl zdanění přesunul z pracujících lidí a malých a středních
podnikatelů na velké firmy a vlastníky velkých majetků.
Snížíme daně malým a středním podnikům a zavedeme
spravedlivé progresivní zdanění velkých firem s vysokými
zisky (nad 100 milionů korun). Zavedeme daň z prodeje
podílů firem či akcií na stejné úrovni, jako jsou daněny
dividendy.

KDU-ČSL
Podpoříme koordinaci daňových základů na úrovni EU,
která má vést k tomu, aby nadnárodní firmy danily
příjmy v zemích, kde vznikají, a nikoli tam, kam případně
přesunou zisky z důvodů nižšího místního zdanění.

Zajistíme revizi systému daňových výjimek a budeme bránit
zavádění dalších. Existence výjimky znamená, že určité skupině se
na daních uleví, díky tomu se ale všichni ostatní na to složí. V praxi
tak každá výjimka nakonec vede k vyšší sazbě daně. Daně tím
fakticky ovlivňují rozhodování poplatníků, zda a jak pracovat, jak
investovat nebo v čem podnikat. My prosadíme stejné podmínky
pro všechny, neutrální daňový systém.

Banky ročně vyvedou z ČR zisky přes 50 miliard korun,
zavedeme progresivní daně z bankovních aktiv velkých bank.
Budeme účinně čelit daňovým únikům velkých korporací a
holdingů.

V oblasti daní budeme usilovat o částečné zjednodušení,
ale především o stabilitu systému, aby podnikatelé
nebyli zatěžováni častými změnami pravidel pro jejich
placení.

Zavedeme zaměstnanecký výdajový paušál prostřednictvím slevy na Snížíme DPH u základních potravin – pečiva, mléka,
pojistném. Budeme tím alespoň částečně kompenzovat výdaje
mléčných výrobků, masa, ryb a čerstvého ovoce a zeleniny
zaměstnanců na dojíždění nebo například zvyšování kvalifikace.
na 10 %.
Cílem je snížení nákladů práce a zvýšení mobility zaměstnanců.
Proto uzákoníme slevu na pojistném 500 korun měsíčně, to
znamená 6 tisíc korun ročně, pro všechny zaměstnace, které získají
bez dalšího zdanění. Kromě podnikatelů si i zaměstnanci rozhodně
zaslouží vlastní výdajový paušál. Zrušíme superhrubou mzdu a
zároveň snížíme sazby daně z příjmu fyzických osob. Oproti dnešním
reálným sazbám 20,1 a 24 %, které jsou důsledkem navyšování
základu daně o pojistné placené zaměstnavatelem, prosadíme nové
sazby 19 a 24 % z hrubé mzdy, které nahradí i stávající solidární
přirážku.

Navrhneme a budeme prosazovat zrušení
EET u malých podnikatelů – neplátců DPH
a u nestátních neziskových organizací. V předstihu,
před nástupem třetí a čtvrté vlny EET
budeme požadovat podrobnou analýzu dosavadního
působení první a druhé vlny EET.

Také podnikajícím fyzickým osobám snížíme základ daně. Na rozdíl
od zaměstnanců nemají podnikající fyzické osoby žádného
zaměstnavatele, který by za ně platil pojistné, a tím jim zvyšoval
základ daně. Zrušením superhrubé mzdy se zaměstnancům de facto
sníží základ daně o přibližně tři čtvrtiny celkového pojistného, které
za ně odvádí zaměstnavatel. Podnikatelé, kteří si celé pojistné platí
ze svého, si budou moci od základu daně odečíst tři čtvrtiny
pojistného.

Budeme usilovat o to, aby část plateb a odvodů
státu, zejména daně a sociální pojištění, bylo možné
hradit a administrovat pouze s jedním orgánem státní
správy.

Snížíme daně a zvýšíme tak příjem 98 % zaměstnanců. Díky
této změně dojde ke zvýšení reálných příjmů zaměstnanců v
průměru o 800 – 1 200 korun. Zavedeme daňové zvýhodnění
na částečnou úhradu nákladů na cesty do práce. Zrušíme
takzvanou karenční dobu, nemocní zaměstnanci budou mít
opět nárok na nemocenskou od prvního dne nemoci.

V závislosti na vývoji státního rozpočtu budeme usilovat o snížení
Obnovíme společné zdanění manželů.
sociálního pojištění hrazeného zaměstnavateli o 2–5 %. Díky
lepšímu a efektivnějšímu výběru DPH zařadíme další výroby a služby
do nejnižší sazby.

Zamezíme masivnímu odlivu kapitálu a nezdaněného
zisku do zahraničí.

V oblasti stravování a podávání nealkoholických nápojů budeme
pokračovat ve snižování ze současných 15 na 10 %. K tomu přidáme
snížení u točeného piva z 21 na 10 %, čímž dále podpoříme oblast
restaurací a pohostinství.

Vytvoříme daňově a administrativně přívětivé prostředí, ve
kterém platit daně je pro občany a malé podnikatele
jednoduché, přehledné a rychlé. Daňová správa musí
fungovat pro své klienty, ne vymýšlet, koho bezdůvodně
trestat.

Prosadíme více peněz na tzv. prorůstová opatření
(investice do dopravní, technické a datové
infrastruktury, do podpory exportu, do vědy, výzkumu a
inovací).

K přesunu do sazby 10 % zároveň dojde u masa, mléka, másla,
chleba, ryb, čerstvého ovoce a zeleniny, čímž rozšíříme kategorii
zboží v nejnižší sazbě DPH o základní potraviny. V rámci regulace
ceny vody snížíme DPH u vodného a stočného z 15 na 10 %. Snížíme
zdanění na 10 % u řezaných květin.

Vyhodnotíme, ze kterých daňových nástrojů těží jenom velké
firmy, a nastavíme spravedlivý systém daňových odpočtů,
který posílí malé a střední podniky. Zefektivníme a posílíme
kontroly a propojíme databáze finančních úřadů mezi sebou
i s ostatními úřady, aby nebylo možné účelově vykazovat
příjmy na různých místech.

České přírodní bohatství a suroviny chceme zpracovávat
v maximální míře v ČR. Proto navrhneme Český národní
fond budoucnosti, kam soustředíme zisky a daňové
výnosy z těžby nerostného bohatství ČR (lithium,
wolfram, měď, uran, uhlí, štěrkopísky, atd.) po vzoru
Norského státního fondu.

Zavedení dalších fází EET podpoříme přeřazením služeb s vysokým
podílem lidské práce do nejnižší sazby DPH. Ze současných 21 % na
10 % snížíme sazbu v případě: ― oprav obuvi a kožených výrobků,
― oprav kol, oděvů a dalších výrobků pro osobní spotřebu a
domácnost, ― kadeřnických, kosmetických a podobných služeb.

Budeme účinně čelit daňovým únikům velkých korporací a
holdingů. Prosadíme zdanění všech korunových dluhopisů a
odstraníme další formy tzv. daňových optimalizací pro velké
firmy.

Ze současných 15 % na 10 % snížíme sazbu v případě: ― domácí
péče o seniory, včetně ambulantních nebo terénních služeb pro
seniory a osoby se zdravotním postižením, ― domácí péče o děti a
všechny sociální služby poskytované dětem,

Na veřejných službách se mají spravedlivěji podílet také lidé,
kteří žijí z velkých majetků. Zachováme nulovou sazbu u
majetku do 50 milionů korun. U majetku přesahujícího 50
milionů korun ale zavedeme dědickou a darovací daň na
úrovni 8 % a u majetku přesahujícího 100 milionů korun ve
výši 15 %. Na přímé příbuzné se bude vztahovat nižší daňová
sazba.

― úklidu a čištění oken v domácnostech, ― renovací soukromých
bytů a obytných domů.

Snižování daní nesmí vést k navyšování zadlužení či ke
snížení kvality veřejných služeb. Nedopustíme vyšší
zadlužování státu, spoluúčast ve zdravotnictví či snižování
důchodů. Snížení zdanění práce je plně kompenzováno
zvýšením daně velkých korporací a zavedením bankovní
daně. Naší prioritou je získání dostatečného množství
finančních prostředků, které použijeme na kvalitní školství,
zdravotnictví i sociální systém pro všechny.

The American Chamber of Commerce in the Czech Republic

prepared by VS
1

Election 2017
Party Position by Issue

prepared by VS
2

Taxation

Strany pozice: Daňová politika
KSČM
KSČM chce prosadit zrušení stropů na odvody na
sociální zabezpečení u vysokopříjmových skupin
obyvatel.

STAN
Žádné daňové revoluce. V první fázi navrhujeme
ponechat daňové sazby víceméně beze změn s
výhledem celkové optimalizace daňového systému
tak, aby výsledkem byl daňový systém co nejméně
podvazující ekonomiku a především hybné síly v ní.
Návrh: Koncept nového daňového systému, který
nebude podvazovat ekonomiku.

ODS
Zavedeme: Jednoduché a jednotné přiznání daně z
příjmu a odvodů sociálního a zdravotního pojištění
na jednom formuláři.

TOP09
Co nepřipustíme: Zvyšování daňové zátěže občanů a firem.

Do poloviny funkčního období navrhneme optimalizaci
daňového systému, který bude preferovat nepřímé
daně (DPH) před daněmi přímými (z příjmu). Výsledný
mix bude cílit na to, aby nepodvazoval
konkurenceschopnost české ekonomiky a vyvaroval se
experimentů se sektorovými daněmi.

Společné zdanění manželů. Slevu na pracující
manželku/manžela ve výši 12 tis. Kč v případě péče
o nezaopatřené dítě. Daňové úlevy a měsíční
odměnu lidem, kteří se trvale starají o postiženého
člena rodiny v domácím prostředí Podstatné
zvýšení daňově uznatelného příspěvku
zaměstnavatele na penzijní pojištění

Zajistíme efektivní výběr daní, a to včetně velkých
nadnárodních firem.

Změníme fungování finančních úřadů, které dnes
trestají formální provinění a leckdy nechávají bez
povšimnutí faktické daňové úniky.

Pouze dvě sazby DPH – DPH na potraviny a vybrané Zásadně zjednodušíme a snížíme odvodové zatížení práce.
služby snížíme z 15 % na 10 %, u ostatního zboží a
Během volebního období snížíme postupně odvody na
služeb z 21 % na 19 %.
sociální pojištění celkem o 8 %, přičemž větší část této úlevy
se bude týkat odvodů zaměstnance. Daň z příjmu
právnických a fyzických osob bude stanovena na 19 % (u
fyzických osob z hrubé mzdy), přičemž zároveň odstraníme
nesystémové daňové výjimky. Tato daňová změna u daně
z příjmu fyzických osob byla již uzákoněna v roce 2012 a
současnou vládou byla zrušena před nabytím účinnosti.

Snížíme daňové zatížení práce, respektive vedlejší
mzdové náklady. Výpadek kompenzujeme v
provedené důchodové reformě.

Nižší povinné odvody ze mzdy hrazené
zaměstnavateli o 2 procentní body, abychom snížili
vedlejší náklady práce a otevřeli prostor pro
rychlejší růst mezd.

U DPH prosadíme dvě sazby – 20% základní, 10% sníženou.
Zajistíme efektivní výběr daní, přičemž budeme důsledně
dbát na rovnoprávnost mezi státem a daňovým subjektem.
Stanovíme spravedlivé zásady pro včasnou výplatu vratek z
DPH, zakážeme zneužívání zajišťovacích příkazů a
podobných postupů, jejichž dnešní používání může vyústit
až v likvidaci poctivě podnikajících firem. Budeme důsledně
sledovat náklady správy daně pro občana i pro stát. Protože
efektivní výběr daní není vždy jen národní kompetencí, plně
se zapojíme do globálních a evropských iniciativ v této
oblasti.

Chceme pokračovat v projektu jednotného inkasního
místa.

Zrušíme: Daň z nabytí nemovitosti, Silniční daň pro
osobní automobily, Solidární přirážku k dani z
příjmů fyzických osob ve výši 7 %.

Zrušíme EET.

Sjednotíme základy zdravotního a sociálního pojištění
pro účely odvodů.

Prosadíme: Zvýšení čistých mezd zaměstnanců o
7 % zavedením 15% sazby z hrubé mzdy.

Odstraníme zbytečnou byrokracii, zavedeme jednotné
inkasní místo a jednotné kontrolní místo.

Zastavit odliv dividend z ČR. Řešením je zavedení
snížené nebo dokonce nulové daně na tu část zisku,
kterou korporace reinvestuje na českém území nebo
kterou použije na zvýšení mezd zaměstnancům
českých poboček (zrychlením odpisů).

Prosadime: Možnost posílat 1 % důchodového
pojištění jako příspěvek na důchod přímo svým
rodičům nebo prarodičům, kteří jsou v penzi.

Zřídíme ONE STOP SHOP pro malé podnikatele.

U EET (elektronické evidence tržeb) odsuneme 3. a 4.
fázi. Vyhodnotíme dopady 1. a 2 fáze a na základě
jejich analýzy rozhodneme, na koho dalšího ještě (a
zda vůbec) se bude EET ještě vztahovat. Provážeme
EET na potvrzení finanční správy o obratovém příjmu
pro jednoduché vytváření daňového přiznání.
Zvážíme, zda u živnostníků s malým obratem
nenahradit EET jednoduchým stanovením paušální
daně.

Odmítnutí jakékoli formy progresivního zdanění pro
fyzické i právnické osoby.

Odmítnutí zavedení sektorové daně v jakémkoli
ekonomickém odvětví.

Zrušíme EET a kontrolní hlášení…Zavedeme
jednotné inkasní místo, kde bude možné zaplatit
všechny platby státu – od daní až po zdravotní
pojištění. Jednoduché a jednotné přiznání daně z
příjmu a odvodů sociálního a zdravotního pojištění,
které bude možné podávat elektronicky a jako
jeden dokument.
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