
Průměrná rodina* ušetří snížením daní 45 tisíc Kč ročně
* Průměrná rodina = 2 zaměstnaní rodiče + 2 děti

Jen jedna sazba DPH na 14 % 

Jedna sazba DPH je lepší než tři.  
Proto chceme snížit a sjednotit DPH na úrovni 

14 %. Zároveň navrhujeme zjednodušení výběru 
této daně. Není možné, aby poctivá firma 

doplácela na činnost podvodníků využívajících 
skuliny v tomto složitém systému. Jediným 

řešením karuselových podvodů je odstranění 
zneužitelných výjimek, ne kontrolní hlášení  

a zaklekávání. 

Nebudete platit další daň při koupi 
či prodeji nemovitosti 

Navrhujeme kompletní zrušení daně z nabytí 
nemovitých věcí, která činí 4 % z hodnoty koupené 

nemovitosti. Díky tomu se bydlení ve vlastním 
domě či bytě stane dostupnějším a stěhování  

za lepším životem se zlevní. 
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Ušetříte na daních 1000 Kč 
měsíčně

O 1000 korun měsíčně zvýšíme slevu na poplatníka 
daně z příjmu (z 2070 na 3070 Kč měsíčně).  

Sloučíme odvody na sociální zabezpečení a daň 
z příjmu fyzických osob, aby každý poplatník na 
zvýšenou slevu dosáhl. Sjednocení obou plateb  

navíc ušetří zbytečné papírování.

Konec zbytečných daní 
Prosazujeme zrušení daní, které se vzhledem  

k administrativním nákladům nevyplatí vybírat.  
Mezi tyto daně patří daň silniční, daň z plynu,  

daň z elektřiny a daň z uhlí. 
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S námi na daních

ušetříte!
Naše vize:

Nízké daně

Platy
Každý zaměstnanec i živnostník
1000 Kč / měsíc = 12 000 Kč / rok

Jídlo
Nyní DPH 15 % = 96 000 Kč / rok

Se Svobodnými 
DPH 14 % = 95 165 Kč / rok

Domácnost
Nyní DPH 21 % = 360 000 Kč / rok

Se Svobodnými 
DPH 14 % = 339 174 Kč / rok

24 000 Kč / rok / rodina 835 Kč / rok / rodina20 826 Kč / rok / rodina

Tomáš Pajonk, předseda Svobodných



Daňové přiznání  
vyplníte za méně  
než 10 minut

Současná podoba přiznání k dani z příjmu 
fyzických osob (známého jako „růžový 
formulář“) je pro většinu lidí nesrozumitelná. 
Podporujeme iniciativu studentů Masarykovy 
univerzity za jeho zjednodušení a zlidštění,  
aby formulář zvládl každý vyplnit za méně než  
10 minut a nemusel si na takovou banalitu 
najímat daňového poradce či účetního. 

Výběr daní by měl být co nejpřívětivější.  
Celý proces musí být snadno pochopitelný  
a musí dávat smysl nejen úředníkům, ale i široké 
veřejnosti. Velice nás mrzí, když vidíme, jak 
dochází k plýtvání časem občanů. Úřady nesmí 
po daňových poplatnících vyžadovat informace, 
které již mají k dispozici, nebo které mohou 
získat z databáze jiného úřadu. 

Firemní daně podáte klidně  
i bez účetního 

Líbí se nám nápad pocházející z Estonska:  
pokud živnostníka či firmu nebaví podávat daňová přiznání,  

poskytne finančnímu úřadu přístup ke svému bankovnímu účtu.  
Na základě peněžních toků pak úřad automaticky vyměří daň,  
jejíž výši poté plátce jednoduše odsouhlasí, nebo zpochybní. 

Zapojeným subjektům to přinese nemalé úspory  
za administrativu — nebudou muset nic složitě  

počítat ani vyplňovat. 
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Už žádné trápení s EET

Navrhujeme zrušení elektronické evidence tržeb. 
Jde o nástroj, kterým se výběr daní znatelně 

nezvýšil, naopak se zvýšila administrativní zátěž 
podnikatelů. EET pomohla některým velkým 

firmám likvidovat konkurenci v podobě malých 
podnikatelů a živnostníků. Povinné zavedení 
EET vychází z principu, že každý živnostník 

je zločinec a je třeba ho 24 hodin denně 
kontrolovat. 

Váš názor nás zajímá

Jaká daň je podle Vás nejvíce  
zbytečná a zrušili byste ji?

Vaše tipy nám zasílejte s vaší adresou na:
Perucká 2196/14, 120 00 Praha 2  
nebo na vasenazory@svobodni.cz.
Autor každé odpovědi od nás získá drobný dárek.

Kde na to vezmeme? 
Naše návrhy nízkých daní neznamenají 
rušení nemocnic nebo snižování důchodů. 
Máme připravený seznam zbytečných dotací, 
postradatelných úřadů a nespravedlivých podpor, 
které chceme zrušit. Díky tomu daně snížíme bez 
zadlužování. Z širší palety návrhů úspor můžete 
vybírat v naší kalkulačce státního rozpočtu:

www.svobodni.cz/uspory

Všechny naše postoje naleznete na našem webu: 
www.svobodni.cz
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