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Dopady zrušení superhrubé mzdy
na daň z příjmů placenou zaměstnanci*
Klára Kalíšková, Daniel Münich, Michal Šoltés

Celkový pokles příjmů státního rozpočtu způsobený zrušením
superhrubé mzdy by mírně překročil 80 mld. Kč ročně.
Z toho by téměř čtvrtina přilepšila desetině zaměstnanců
s nejvyššími příjmy. Desetina zaměstnanců s nejnižšími mzdami
by si polepšila v lepším případě o 100 Kč ročně.

Všichni zaměstnanci
Spodní desetině
zaměstnanců
s nejnižšími příjmy by
zrušení superhrubé
mzdy nepřineslo
skoro nic, maximálně
100 Kč ročně navíc.

V horní desetině nejvýděleč
nějších zaměstnanců by si
každý polepšil v průměru
zhruba o 44 tisíc Kč ročně.
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Snížení odvodů by se
zastavilo až s druhou –
vyšší – daňovou sazbou.
I tak by si zaměstnanci
s nejvyššími příjmy
výrazně polepšili.

60

90

120

Rozložení daňové úspory mezi zaměstnanci: Zhruba 15 %
zaměstnanců, často těch s nejnižšími příjmy, by ze zrušení
superhrubé mzdy nemělo skoro nic. Jde o zaměstnance,
kteří mají buď velmi nízké příjmy nebo uplatňují vysoké
množství slev například na děti, nepracujícího manžela či
manželku, školkovné nebo vysoké odpočty z daňového
základu z hypoték, stavebního a životního pojištění atd.
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Zrušení superhrubé mzdy by na příjmové skupiny
zaměstnanců dopadlo velmi nerovnoměrně.
Nejméně výhodná by byla pro zaměstnance
s nejnižšími příjmy a mnohým z nich by nepřinesla
nic, protože ti daň z příjmu neplatí již dnes.
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Průměrná hrubá měsíční mzda
za rok 2019 podle ČSÚ – 34 125 Kč
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Ekvivalent měsíční hrubé mzdy (tis. Kč)
Rozložení hrubých
mezd mezi zaměstnanci
vyjádřených jako měsíční
ekvivalenty celoročních
mzdových výdělků.

* Pracovní výpočty dopadů vládou oznámeného záměru zrušení superhrubé mzdy na zaměstnance, kteří mají příjmy pouze ze zaměstnání za předpokladu,
že zaměstnanci budou nově platit 15 % z hrubé mzdy a 23 % z příjmů nad čtyřnásobek průměrné mzdy. Autoři Klára Kalíšková, Daniel Münich a Michal Šoltés
(michal.soltes@cerge-ei.cz). Založeno na modelu Tax-Ben IDEA při CERGE-EI, datech SILC 2019 ČSÚ. Určeno pro veřejnou diskusi.
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Dopady zrušení superhrubé mzdy
na daň z příjmů placenou zaměstnanci
Mzdově spodních 80 % zaměstnanců
muži a ženy
Křivka představuje
průměrnou daňovou
změnu zaměstnanců
dané úrovně
hrubých mezd.
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Tuto linii tvoří
především bezdětní
uplatňující slevu
na nepracující
manželku či manžela.
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Zaměstnancům, kteří již dnes
uplatňují vysoké slevy na dani se
zrušení superhrubé mzdy projeví
až od určitého příjmu. Řádově
jde o méně než 5 % jednotlivců.
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Z nízkopříjmových zaměstnanců, které
by zrušení superhrubé mzdy neovlivnilo
vůbec, představují většinu ženy. Ty
totiž mají výrazně nižší průměrné mzdy
a častěji pracují na částečné úvazky.
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Průměrná hrubá
měsíční mzda
za rok 2019 podle
ČSÚ – 34 125 Kč
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Kumulativní dopad na státní rozpočet podle mzdového percentilu (Kč):

Podíl
zaměstnanců (%)

-40 mil.

-4,5 mld.

-20 mld.

-42,5 mld.

Podíl
zaměstnanců (%)

-80 mld.

Ženy
4

Muži

Zrušení superhrubé mzdy by
v průměru výrazněji pomohlo
zaměstnancům – mužům, protože mají
v průměru výrazně vyšší hrubé příjmy.
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Ekvivalent měsíční hrubé mzdy (tis. Kč)

Rozložení hrubých
příjmů mezi zaměstnanci
vyjádřených pro lepší
srozumitelnost jako
měsíční ekvivalenty
celoročních výdělků.
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