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ZRUŠENÍ
SUPERHRUBÉ
MZDY
SLIB:

Koalice zruší koncept superhrubé mzdy a solidární přirážky zavedením
druhé sazby daně z příjmů fyzických osob. Tato sazba daně bude
stanovena tak, aby byl rozpočtový dopad zrušení superhrubé mzdy
a solidární přirážky neutrální (tj. nedojde ke zvýšení daňového zatížení
fyzických osob).
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ZRUŠENÍ SUPERHRUBÉ MZDY
SLIB:

Koalice zruší koncept superhrubé mzdy a solidární přirážky zavedením druhé sazby daně z příjmů fyzických
osob. Tato sazba daně bude stanovena tak, aby byl rozpočtový dopad zrušení superhrubé mzdy
a solidární přirážky neutrální (tj. nedojde ke zvýšení daňového zatížení fyzických osob).
Slib je hodnocen jako nesplněný, vláda nezrušila superhrubou mzdu ani tzv. solidární přirážku. Nezavedla rovněž druhou sazbu z příjmů fyzických osob.
Výpočet superhrubé mzdy (respektive základu daně) je definován v zákoně o daních z příjmů. V tomtéž zákoně je definováno také solidární zvýšení daně.
Ačkoli nynější vláda Bohuslava Sobotky dala slib, že zruší koncept superhrubé mzdy a solidární daně,
nestalo se tak. V lednu 2015 se Bohuslav Sobotka pro iDNES.cz vyjádřil, že daň ze superhrubé mzdy
měla být v tomto roce naposledy, přičemž s jejím zrušením počítají nejpozději od 1. ledna 2016.
Rovněž tak učinil i místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, který řekl:
„Počítáme s tím, ale čekáme na ministerstvo financí, až to připraví.“
Za ministerstvo financí k tomu tehdy místo Andreje Babiše uvedl informace tehdejší šéf tiskového
oddělení Radek Ležatka - s tím, že upozornil na možné komplikace spojené se zásahem do daňového systému, délkou legislativního procesu či nezbytnou diskusí, v jejímž rámci by se konkretizovalo
politické zadání. Rovněž připustil, že vzhledem k výše zmíněné problematice nelze potvrdit termín 1.
ledna 2016.
V květnu 2015 se problematikou zrušení superhrubé mzdy začala vládní koalice znovu pomalu zabývat. Dotyčnou agendu mělo (jak již bylo uvedeno) na starosti ministerstvo financí, nicméně Andrej
Babiš k tomuto uvedl:
„Teď superhrubá mzda určitě není na stole. Já potřebuju dořešit rozpočet, potřebuju dořešit hlavně
evidenci tržeb a potřebuju prosadit zákony, abych vybíral daně.“
Kvůli nákladům, které se měly v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy vyšplhat údajně až na miliardu korun, navrhl Babiš její zrušení odložit.
V lednu roku 2016 navrhla ODS prostřednictvím předsedy Petra Fialy zrušení solidárního zvýšení
daně v rámci pozměňovacích návrhů novely zákona o daních z příjmů. Tento návrh ovšem podpořilo
při hlasování pouhých 45 poslanců. Z koalice hlasoval pro jen Ivan Pilný, současný ministr financí.
Na jaře 2016 premiér Bohuslav Sobotka znovu zopakoval, že kabinet tento slib nestihne splnit, a tento
úkol tak zůstane na příští vládě.
„Dělat to jenom proto, abychom si mohli udělat další čárku, aniž by to mělo nějaký větší smysl z pohledu změny daňového systému, to si myslím, že není krok ve prospěch daňového poplatníka.“
O necelé dva týdny později ministerstvo financí uvedlo, že přepisuje celý daňový zákon, který by měl
být hotov v září 2017, tedy těsně před volbami. Nový návrh zákona o daních z příjmů by měl umožnit
lepší a efektivnější správu daní - výpočet, výběr a jejich kontrolu. Rovněž by se s novelou tohoto zákona měl vymýtit takzvaný švarcystém a také by měl přijít konec superhrubé mzdy.
Je zde potřeba dodat ještě poznámku k solidárnímu zvýšení daně - Nečasova vláda deklarovala, že
tato daň bude mít pouze dočasnou účinnost, nicméně toto omezení nebylo nakonec součástí finální
podoby zákona, a tudíž solidární zvýšení daně platí díky tomu i nadále (viz výše).
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