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DaÅˆovÃ½ systÃ©m na jednom listu formÃ¡tu A4
PÅ™Ã-spÄ›vek pÅ™idal ZdenÄ›k Macura
StÅ™eda, 01 bÅ™ezen 2006
AktualizovÃ¡no PÃ¡tek, 30 Ä•erven 2006

Å˜e&scaron;ení pro mnohonásobné zjednodu&scaron;ení systému úÄ•etnictví (nejen daÅˆového pÅ™iznání) a celkové
sloÅ¾itosti komunikace obÄ•ana s úÅ™ady
V této vizi nám jde o zjednodu&scaron;ení daÅˆového systému pro
vÄ›t&scaron;inu poplatníkÅ¯ natolik, aby se celý popis (logika systému) vÄ•etnÄ› v&scaron;ech výjimek ve&scaron;el na jeden
list formátu A4. Jako dal&scaron;í pÅ™ipadné pÅ™ílohy se pÅ™ipou&scaron;tí pouze takové pÅ™ílohy, které obsahují seznamy
(typy poloÅ¾ek, seznam Ä•inností, atd.) nebo výpoÄ•tové vzorce.
Tento daÅˆový systém je aktualizován kaÅ¾dý rok a poplat
osobnÄ› obdrÅ¾í formou po&scaron;tovní zásilky nebo e-mailem. PÅ™i kaÅ¾dé aktualizaci je proveden prÅ¯zkum srozumitelno
navrÅ¾eného systému mezi cílovými poplatníky. Pokud není systém srozumitelný a jasný pro urÄ•ité procento poplatníkÅ¯ (napÅ
90 %), nemÅ¯Å¾e být systém schválen a musí být pÅ™epracován.
Stát poskytuje sluÅ¾bu (nÄ›co jako úÄ•etní server), do
kterého poplatník prÅ¯bÄ›Å¾nÄ› (nebo jednorázovÄ›) bÄ›hem roku zadává údaje související s výpoÄ•tem danÄ› (osobnÄ›,
po&scaron;tou, e-mailem, mobilním telefonem atd.). Na konci roku je kaÅ¾dému poplatníku vypoÄ•tena daÅˆ automaticky.
Poplatník se nemusí zabývat vyplÅˆováním jakýchkoliv formuláÅ™Å¯ nebo se obracet na úÄ•etní firmy o pomoc.
SouÄ•ástí té
vize je pak také slouÄ•ení (z hlediska poplatníka) finanÄ•ního úÅ™adu, úÅ™adu sociálního zabezpeÄ•ení a zdravotní pojisÅ¥ov
jednu kontaktní instituci. Benefity A4 daÅˆového systému:

- - eliminace neproduktivní sféry úÄ•etnictví a úÄ•etního poradenství v národním hospodáÅ™ství,
- - výrazná úspora úÅ™edníkÅ¯/odborníkÅ¯ a specialistÅ¯, kterých pracují ve sloÅ¾itém daÅˆovém systému,
- - odstranÄ›ní významné bariéry pro potenciální zaÄ•ínající podnikatele.
SouÄ•ástí této vize je také prosadit právo obÄ•ana
neuvádÄ›t údaje a nepÅ™iná&scaron;et rÅ¯zná potvrzení úÅ™adÅ¯m, pokud existuje snadná technická moÅ¾nost, aby si
danou informaci mohl úÅ™ad zjistit sám. NapÅ™íklad studenti by nemuseli pÅ™iná&scaron;et potvrzení o studiu, kdyÅ¾ jiÅ¾ je
informace v databázi &scaron;koly. Je totiÅ¾ technicky snadné tuto informaci automaticky pÅ™evést z databáze
&scaron;koly do databáze úÅ™adu. Pokud úÅ™ady kladou na obÄ•any povinnost pÅ™iná&scaron;et rÅ¯zná potvrzení, a
pÅ™itom si dané informace mohou snadno zjistit sami, vytváÅ™í to pak v lidech negativní emoce a celkovÄ› se tak
zhor&scaron;uje vztah mezi státem a obÄ•anem. Schématický pÅ™íklad DaÅˆového systému na jednom listu A4 pro obÄ•ana
podnikatele navrÅ¾ený politickou stranou 4 VIZE zde {jomcomment}
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