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Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

-2Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.
Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro sociální politiku č. 126 ze
28. schůze konané dne 28. dubna 2009 (tisk 769/1)
K čl. I
1. V čl. I bodu 4 se v § 21a odst. 9 se číslo „2011“ nahrazuje číslem „2010“.
2. V čl. I bodu 4 se v § 21a vypouští odstavec 6 a dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako
odstavce 6 až 8.
K čl. II
3. Za čl. II se vkládá nový čl. III tohoto znění:
„Čl. III
Přechodné ustanovení
Sleva na pojistném podle § 21a zákona o pojistném náleží poprvé za kalendářní měsíc,
v němž tento zákon nabyl účinnosti.“.
K čl. IV
4. Za část první se vkládá nová část druhá tohoto znění:
„ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 586/1992 Sb.
Čl. IV
V § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a
zákona č. 2/2009 Sb., se na konci odstavce 13 doplňuje věta „Při výpočtu základu daně podle
věty první se při stanovení částky povinného pojistného nepřihlíží ke slevám nebo
k mimořádným slevám na pojistném u zaměstnavatele a ani k jiným částkám, o které si
zaměstnavatel snižuje odvody povinného pojistného.“.“.
V nadpisu zákona se na konci doplňují slova „ , a zákon č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů“, nad čl. I se vkládá označení „ČÁST PRVNÍ“ a
nadpis této části „Změna zákona č. 589/1992 Sb.“, nad dosavadní čl. III se vkládá označení
„ČÁST TŘETÍ“ a nadpis této části „ÚČINNOST“ a dosavadní čl. III se označuje jako čl. V.
Ve druhém čtení dne 30. dubna 2009 nebyly předneseny žádné pozměňovací návrhy.
V Praze dne 30. dubna 2009
Kosta Dimitrov, v.r.
zpravodaj výboru pro sociální politiku

