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Pozměňovací návrh

poslance Michala Babáka
k vládnímu návrhu zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů
v souvislosti se snižováním schůdků veřejných rozpočtů.

Pozměňovací návrh poslance Michala Babáka
k vládnímu návrhu zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se
snižováním schůdků veřejných rozpočtů.
1. V části první v článku I , § 16a včetně nadpisu zní:
„§ 16a
Solidární zvýšení daně
(1) Při výpočtu podle § 16 se daň zvýší o solidární zvýšení daně.
(2) Solidární zvýšení daně činí 8 % z kladného rozdílu mezi
a) součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu
daně podle § 7 v příslušném zdaňovacím období a
b) 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální
zabezpečení.“.
2. V části první v článku I , § 38g odstavec 4 zní:
„(4) Daňové přiznání je povinen podat poplatník, u něhož se zvyšuje o solidární zvýšení daně
daň nebo záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků.“.
3. V části první v článku I, §38ha včetně nadpisu zní:
"§ 38ha
Solidární zvýšení daně u zálohy
(1) Při výpočtu podle § 38h odst. 2 se záloha zvýší o solidární zvýšení daně u zálohy.
(2) Solidární zvýšení daně u zálohy činí 8 % z kladného rozdílu mezi
a) příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a
b) 4násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální
zabezpečení.
(3) Mzdový list musí za každý kalendářní měsíc obsahovat částku odpovídající rozdílu
podle odstavce 2.".

4. V části první v článku II bod 2 zní:
„2. Ustanovení § 38ha zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, se nepoužije při zúčtování mezd za kalendářní měsíce přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.“
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V části dvacáté v článku XXVIII se body 1,3,4 ruší.
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V části dvacáté v článku XXIX se bod 2 ruší.
V Praze 19. října 2012

Michal Babák

