Tisková zpráva
Deloitte: Den daňové svobody letos připadne na 22. června
Praha, 16. února 2015 – Daňoví poplatníci v ČR letos přestanou pracovat
pouze na odvod daní pro stát o tři dny dříve, než tomu bylo před rokem. Tzv.
den daňové svobody v letošním roce připadne podle společnosti Deloitte na
22. června 2015. Přibližně stejnou dobu jako daňoví poplatníci v ČR budou
letos odvádět daně pro stát také daňoví poplatníci ve Slovinsku, Německu,
Holandsku či Portugalsku. Nejméně dnů na odvod daní pro stát připadne na
poplatníky v Litvě a ve Švýcarsku. Nejvíce dnů na odvod daní pracují naopak
poplatnící v Belgie a v Lucembursku.
„V letošním roce došlo k několika důležitým změnám daňového systému. Zvýšila se
například sleva na dani na druhé a další dítě, vyšší je limit pro slevu na dani ve výši
prokázaných příspěvků předškolnímu zařízení nebo se vrací sleva na dani na poplatníka
pro pracující důchodce. Nově byly zavedeny limity pro 60% a 80% výdajové paušály pro
výpočet daně z příjmu OSVČ. Na straně nepřímých daní je zásadní změnou zavedení
druhé snížené sazby DPH ve výši 10 procent aplikované na léky, knihy, hudebniny a
dětskou výživu. Změny v daňové oblasti by měly letos snížit složenou daňovou kvótu na
33,6 procenta HDP z loňských 34 procent. Den daňové svobody budeme moci oslavit o tři
dny dříve, jeho datum v letošním roce připadá na 22. června,“ řekl David Marek, hlavní
ekonom společnosti Deloitte
„Daňový systém v ČR je z hlediska své struktury podobný ostatním daňovým systémům
v EU. Podle našeho nedávného průzkumu je však v České republice poměrně pesimisticky
vnímána daňová jistota, tedy schopnost stanovit, jak vysoké daně a v jakém členění bude
poplatník v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu ze své podnikatelské činnosti
povinen platit. Daňovým poplatníkům přitom nejvíce vadí časté změny v daňové legislativě
a nejednoznačnost a náhlé zvraty stanovisek daňové správy,“ upřesnila Radka Mašková,
ředitelka v daňovém oddělení společnosti Deloitte.
Den daňové svobody představuje jednoduchou, laicky srozumitelnou reprezentaci daňové
zátěže v ekonomice. Používaná metoda výpočtu dne daňové svobody rozděluje rok na dvě
části v poměru odpovídajícím podílu celkových daňových příjmů a čistého národního
důchodu.
Počet dnů, které letos budou daňoví poplatníci ve vybraných zemích EU pracovat na
odvod daní pro stát a kdy přesně nastane den daňové svobody
Země

Počet dnů

Den daňové svobody

Litva

118

29. dubna 2015

Švýcarsko

121

1. května 2015

Bulharsko

122

3. května 2015

Lotyšsko

128

8. května 2015

Polsko

143

23. května 2015

Slovensko

144

25. května 2015

Kypr

148

29. května 2015

Španělsko

152

2. června 2015

Velká Británie

156

5. června 2015

Irsko

158

6. června 2015

Malta

161

11. června 2015

Chorvatsko

164

16. června 2015

Slovinsko

168

17. června 2015

Německo

168

18. června 2015

Holandsko

172

21. června 2015

Česká republika

173

22. června 2015

Portugalsko

176

26. června 2015

Řecko

181

1. července 2015

Maďarsko

184

2. července 2015

Švédsko

189

8. července 2015

Rakousko

196

16. července 2015

Finsko

199

19. července 2015

Itálie

201

21. července 2015

Francie

204

24. července 2015

Dánsko

208

26. července 2015

Belgie

218

7. srpna 2015

Lucembursko

265

22. září 2015
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