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Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny 30.10.2019 probíhala ve znamení obstrukcí zaměřen
ých na oddálení přijetí tzv. daňového balíčku. Představitel pravicové opozice na závěr svého
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téměř tříhodinového projevu prohlásil, že poslanci
jeho strany nebudou rychle a radostně hlasovat pro zvyšování daní, protože jejich voliči si to
skutečně nepřejí a oni budou jejich zájmy důsledně hájit.

Zauvažoval jsem, zda tito poslanci budou hájit i moje zájmy a moji peněženku. V daňovém
balíčku se navrhuje zvýšení daňových sazeb pro výhry z hazardních her a zdanění výher z
loterií a sázek převyšujících 100 000 Kč. Protože nejsem provozovatelem ani návštěvníkem
heren a navíc tuším, že pokud jsem ve Sportce nebo v loterii dosud velké peníze nevyhrál,
nebezpečí vysoké a tudíž zdaněné výhry mi zřejmě nehrozí. Daňový balíček zvyšuje spotřební
daň z lihu a tabáku, přičemž půllitrová láhev lihoviny má podražit í o cca 9 Kč a krabička cigaret
v průměru o 13 Kč. Za předpokladu, že bych za měsíc vypil dvě půllitrovky rumu, odvedl bych
do státní pokladny navíc 18 Kč, tedy nic moc. Protože jsem nekuřák, má vydání neovlivní ani
zvýšení cen tabákových výrobků. Zde uznávám, že voliči kuřáci a zvláště ti náruživí, budou
zvýšením spotřební daně postiženi citelně a boj proti jejímu zvýšení určitě ocení.

Do katastru nemovitostí jsem v průběhu let učinil tři vklady, z čehož usuzuji, že ani zvýšení
poplatku za tento úkon o 1 000 Kč se občana závažně nedotkne. A tak si přebírám, že urputný
boj se v Poslanecké sněmovně vede zejména o změnu způsobu tvorby daňově uznatelných
rezerv pojišťoven, které využívaly dosavadní benevolentní úpravu při stanovení výše svých
daňových povinností. Zbývá dodat, že stejnou míru ohleduplnosti k zájmům voličů mnohdy
stejní poslanci stejných stran neprojevili před cca 10 lety, když prosadili úpravu zákona o
rezervách, která znemožnila téměř všem drobným podnikatelům
daňově
účinné rezervy na opravu hmotného majetku vytvářet.
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