Tisková zpráva 7.1.2015
Praha, 7.1.2015. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)
upozorňuje, že v souvislosti se zveřejněním výsledků plnění státního rozpočtu za rok
2014 dochází k nesprávnému výkladu skutečně odvedených daní z příjmů OSVČ.
Zavádějící je informace, že živnostníci odvedli za rok 2014 částku 600 milionů korun,
což byl pokles vůči předcházejícímu období.

Osočování živnostníků z nízkých daní je založeno na
chybné úvaze
Chybný výklad spočívá nesprávném ztotožňování příjmu z daně z příjmu fyzických osob
(DPFO) s daní od osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). DPFO v sobě sice zahrnuje
daně živnostníků, ale je to současně příjmový účet od všech fyzických osob, které podají
daňové přiznání. Je tedy „zatížen“ mnoha dalšími vlivy, nesouvisejícími s podnikáním, mj.
například slevou na dani starobních důchodců, daňovým zvýhodněním hypoték apod.
Uvedené číslo je tedy z pohledu příjmů do státního rozpočtu v pořádku, ale z pohledu
faktického odvodu daně z příjmů OSVČ zcela irelevantní. Skutečný odvod OSVČ je v roce
2014 přibližně 4 miliardy korun, což znamená naopak nárůst vůči roku 2013. Předseda AMSP
ČR Karel Havlíček k tomu dodává: „Ti, kteří trvale obviňují živnostníky z nedostatečného
odvádění daní a argumentují odvody deset let starými, by se nejdříve měli seznámit
s mechanismem vykazování daně z příjmů, všemi vlivy a potom vyřknout závěr. Nejenže se
porovnává neporovnatelné, ale navíc je výpočet většinou odvozen na základě chybné úvahy.
Jakkoliv to zní nelogicky, přesný odvod daně z příjmu OSVČ je díky nastavenému
mechanismu v konkrétním roce pouze odhadnutelný, srovnávat v čase je potom úplný
nesmysl, neboť v každém roce byl jiný režim daňových výhod nepodnikatelských subjektů, což
se na účtu okamžitě projeví.“
Tisková zpráva AMSP ČR, 7.1.2015
Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky sdružuje na otevřené, nepolitické
platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky již od r. 2001. Úspěšně
prosazuje základní myšlenky z Programu rozvoje malých a středních podniků v ČR, který zpracovala již v roce
2003 a průběžně jej aktualizuje. Asociace spolupracuje s vládou, jednotlivými ministerstvy a v uplynulých letech
iniciovala řadu zákonných opatření, která pomáhají formovat podnikatelské prostředí v naší zemi. Je
připomínkovým místem k připravované legislativě, členem Podnikatelské rady a řady dalších poradních orgánů
vlády a ministerstev vč. hodnotitelských komisí. Pro své členy poskytuje především INFORMAČNÍ SERVIS,
PORADENSTVÍ a ANALÝZY zaměřené cíleně na segment malých a středních podniků a živnostníků z celé řady
oblastí, dále účast na odborných akcích, seminářích, konferencích, setkáních podnikatelů v ČR i v zahraničí a
celkové prosazování zájmů tohoto segmentu vůči vládě, parlamentu a dalším institucím. Členové mohou dále
využívat exkluzivních nabídek a benefitů partnerů AMSP ČR, Asociace vyhlašuje také vlastní Grantový program
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pro členy AMSP ČR. S cílem zviditelnění živnostníků i malých a středních firem poskytuje asociace záštitu,
nominuje a je odborným hodnotitelem vlastních soutěží „Nastartujte se“, „Equabank Rodinná firma roku“,
„Fandíme řemeslu“ a dále soutěží "Štiky českého byznysu", Festivalu Česká inovace, ceny „Best Innovator“,
„Vizionáři“, "Exportní ceny DHL UNICREDIT", soutěže "Ocenění českých podnikatelek" či „Zákon roku“.
Asociace je jedním ze zakladatelů Koalice pro transparentní podnikání. Aktuálně zastupuje zájmy cca 260.000
podnikatelských subjektů. www.amsp.cz

Konec TZ
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