Pozměňovací návrhy Miroslava Kalouska
ke sněmovnímu tisku 873

Zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů

1. V části první, čl. I, se za novelizační bod č. 40 doplňuje nový bod č. 41, který zní:
„41. § 16a se zrušuje.“
Následující body se přečíslují.
2. V části první, čl. I, se za novelizační bod č. 158 doplňuje nový bod č. 159, který zní:
„ 159. V §38g se zrušuje celý odstavec 4.“
Následující odstavce se přečíslují.
3. V části první, čl. I, se za novelizační bod č. 167 doplňuje nový bod č. 168, který zní:
„ 168. § 38ha se zrušuje.“
Následující body se přečíslují.

Promítnutí změn do platného znění:

§ 16a
Solidární zvýšení daně
(1) Při výpočtu podle § 16 se daň zvýší o solidární zvýšení daně.
(2) Solidární zvýšení daně činí 7 % 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.
(3) Vykáže-li poplatník u příjmů ze samostatné činnosti daňovou ztrátu, lze o ni pro účely
odstavce 2 písm. a) snížit příjmy zahrnované do dílčího základu daně podle § 6.

§ 16a
Solidární zvýšení daně

(1) Při výpočtu podle § 16 se daň zvýší o solidární zvýšení daně.
(2) Solidární zvýšení daně činí 7 % 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.
(3) Vykáže-li poplatník u příjmů ze samostatné činnosti daňovou ztrátu, lze o ni pro účely
odstavce 2 písm. a) snížit příjmy zahrnované do dílčího základu daně podle § 6.

§ 38g
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z
příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené
nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je
povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob,
nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti podle §
6 pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto
plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně
osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou daně podle § 36, nemá jiné
příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. Rovněž není povinen podat daňové přiznání
poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí, které jsou podle § 38f
vyjmuty ze zdanění. Daňové přiznání za zdaňovací období je ale povinen podat poplatník
uvedený v § 2 odst. 3, který uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a g),
nebo daňové zvýhodnění a nebo nezdanitelnou část základu daně. Daňové přiznání je také
povinen podat poplatník, kterému byly vyplaceny nebo který jiným způsobem obdržel příjmy
ze závislé činnosti za uplynulá léta, které se nepovažovaly podle § 5 odst. 4 za jeho příjmy ve
zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v jeho prospěch, a dále poplatník s
příjmy ze závislé činnosti, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu bezúplatného
plnění poskytnutého do zahraničí za podmínek uvedených v § 15 odst. 1.
(3) V daňovém přiznání poplatník uvede veškeré příjmy, které jsou předmětem daně, kromě
příjmů od daně osvobozených, příjmů, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou daně, pokud
nevyužije postup podle § 36 odst. 7 nebo 8. V daňovém přiznání poplatník rovněž uvede
částku slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění podle § 35c a 35d. Jsou-li součástí
zdanitelných příjmů též příjmy ze závislé činnosti, doloží je poplatník daně dokladem
vystaveným podle § 38j odst. 3.

(4) Daňové přiznání je povinen podat poplatník, u něhož se daň zvyšuje o solidární zvýšení
daně.
(5) Daňové přiznání je povinen podat také poplatník, jehož plátce daně oznámil dlužnou
částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou zaviněním
poplatníka správci daně a předal doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu podle § 38i
odst. 5 písm. b).
(6) Daňové přiznání je povinen podat poplatník, u kterého došlo k výplatě pojistného plnění
ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá
zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy soukromého
životního pojištění, v důsledku kterých došlo ke vzniku povinnosti zdanit příjem ze závislé
činnosti.

§ 38g
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z
příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené
nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je
povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob,
nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti podle §
6 pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto
plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně
osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou daně podle § 36, nemá jiné
příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. Rovněž není povinen podat daňové přiznání
poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí, které jsou podle § 38f
vyjmuty ze zdanění. Daňové přiznání za zdaňovací období je ale povinen podat poplatník
uvedený v § 2 odst. 3, který uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a g),
nebo daňové zvýhodnění a nebo nezdanitelnou část základu daně. Daňové přiznání je také
povinen podat poplatník, kterému byly vyplaceny nebo který jiným způsobem obdržel příjmy
ze závislé činnosti za uplynulá léta, které se nepovažovaly podle § 5 odst. 4 za jeho příjmy ve
zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v jeho prospěch, a dále poplatník s
příjmy ze závislé činnosti, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu bezúplatného
plnění poskytnutého do zahraničí za podmínek uvedených v § 15 odst. 1.
(3) V daňovém přiznání poplatník uvede veškeré příjmy, které jsou předmětem daně, kromě
příjmů od daně osvobozených, příjmů, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou daně, pokud
nevyužije postup podle § 36 odst. 7 nebo 8. V daňovém přiznání poplatník rovněž uvede
částku slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění podle § 35c a 35d. Jsou-li součástí
zdanitelných příjmů též příjmy ze závislé činnosti, doloží je poplatník daně dokladem
vystaveným podle § 38j odst. 3.

(4) Daňové přiznání je povinen podat poplatník, u něhož se daň zvyšuje o solidární zvýšení
daně.
(4) (5) Daňové přiznání je povinen podat také poplatník, jehož plátce daně oznámil dlužnou
částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou zaviněním
poplatníka správci daně a předal doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu podle § 38i
odst. 5 písm. b).
(5) (6) Daňové přiznání je povinen podat poplatník, u kterého došlo k výplatě pojistného
plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a
nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy
soukromého životního pojištění, v důsledku kterých došlo ke vzniku povinnosti zdanit příjem
ze závislé činnosti.
§ 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 7 % 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.
§ 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 7 % 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.

