Příběhy ze života Daňka Krátila

Následující příběhy vám umožní nahlédnout do zákulisí Finanční správy,
která se s podobnými daňovými úniky setkává dennodenně.
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Milí čtenáři,
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moje oči viděly a uši slyšely tolik absurdních
příběhů od kolegů z finančních úřadů, že se
s vámi o ně zkrátka musím podělit. Proč? Protože věřím, že považujete za spravedlivé, aby
daně platili všichni. A ne, aby někteří jen zneužívali poctivost ostatních pro svůj vlastní
prospěch a využívali služby státu, které jsme
si poctivě zaplatili. Dal jsem všem podobným
šejdířům jméno Daněk Krátil.
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Podvodníci jsou, i díky moderním technologiím, stále rafinovanější a je přes veškeré
snahy těžké s nimi držet krok. Bohužel, klíčem k úspěchu v podnikání řady pochybných podnikatelů je okrádání státu, které je
tak hluboko zakořeněné v celé společnosti,
že si to často ani neuvědomujeme. Už nás
ani nepřekvapí a bereme takové jednání jako
běžnou věc. Popravdě, občas každý z nás
vědomě či nevědomě může těmto nekalým
praktikám svým způsobem napomoci.
Smutným faktem je, že moji kolegové z finančního úřadu do této chvíle nemají dostatečně efektivní nástroje pro celkové řešení
problému krácení daní. Je to jako kdybyste
chtěli dohnat trabantem Mustanga, který
skrývá pod kapotou přes 600 koní. Je to stejné, jako když při hře namísto esa dostanete
do ruky černého Petra. Ve chvíli, kdy finanční úřad nemá odpovídající možnosti je takřka nemožné, aby stačilo 3 300 kontrolorů.
Pracujeme na řešení, potřebujeme však také
vaši pomoc. Ptáte se jakou? Přečtěte si následující příběhy…
Váš Finfo

Příběhy ze života Daňka Krátila
příběh první

S dokladem, nebo bez?
S dokladem, nebo bez?
Pokud nebudeme vyžadovat doklad, umožňujeme Daňku Krátilovi vykazovat menší
tržby, a to klidně o více než polovinu.
Skutečné tržby
Nepřiznané tržby
Přiznané tržby

1 900 000
- 800 000
1 100 000

O kolik korun nás všechny stihl
Daněk Krátil okrást za 1 rok?
Daň z příjmu
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
DPH
Ukradeno celkem
Nepřiznané tržby v ČR

103 410
102 103
36 699
168 000
410 212
160 000 000 000

Co s tím?
Berme si účtenky. Tím bude muset i Daněk
Krátil vykázat všechny příjmy.
Nezapomínejme, že daňové úniky poškozují nás všechny!

Všechny příběhy jsou na motivy skutečných událostí.
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příběh druhý

Práce načerno
Práce načerno?
Daňkovi Krátilovi se přestalo chtít pracovat.
Přece jenom si nevydělá špatně a nakrade
si taky slušně, tak co by pracoval. Sedl si
a začal propočítávat, na kolik by ho takový
zaměstnanec za rok přišel: „200 000 a ještě
68 000 na pojištění. No tak to ne! Přece
mu nebudu já platit na důchod a nějaký
pojištění? Ha! Vezmu ho načerno“, řekl si…
Roční výplata načerno

200 000

O kolik nás prací načerno okradli?
Daněk Krátil

Zaměstnanec

Zdravotní pojištění 18 000
Sociální pojištění
50 000
Daň z příjmu
Podpora v nezaměstnanosti
Ukradeno celkem 68 000

9 000
13 000
15 360
19 790
57 150

Co s tím?
Řešením je nenechávat se zaměstnávat
načerno, jinak se nám může snadno stát,
že jako celý život „naoko“ nezaměstnaní
budeme ve stáří pobírat malý důchod,
doslova almužnu.
Nenechávejme se zaměstnávat načerno.
Mysleme na svoji budoucnost a budoucnost našich dětí!

Všechny příběhy jsou na motivy skutečných událostí.
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příběh třetí

Já plátcem nebudu!
Daněk Krátil by rád krátil ještě víc. Ale
jak? Kde? No jasně! Na DPH!
S jídlem roste chuť a drzost Daňka Krátila
se stupňuje. Ví, že pokud se nechce stát
plátcem DPH musí za rok vykázat tržby
nižší než 1 000 000 korun.
Skutečné tržby
Nepřiznané tržby
Přiznané tržby		

1 900 000
- 1 000 000
900 000

O kolik nás všechny stihl Daněk Krátil
okrást za 1 rok?
Daň z příjmů
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
DPH 			
Ukradeno celkem

103 410
101 470
36 699
333 164
574 743

Ztráta státu na DPH za všechny Daňky
Krátily a další podvodníky celkem vychází
na 80 000 000 000 korun ročně.

Co s tím?
Nevěřícně kroutíte hlavou? Ano, Daněk
Krátil neodvedl ani tu daň, kterou jsme mu
v ceně zboží či služeb poctivě zaplatili.
Berme si účtenky a zabraňme Daňkovi
Krátilovi krátit tržby.
Nezapomínejme, že daňové úniky poškozují nás všechny!

Všechny příběhy jsou na motivy skutečných událostí.

Příběhy ze života Daňka Krátila
příběh čtvrtý

Software na krácení daní
Ušetří na dani...
Daněk Krátil nepřiznává skutečné příjmy.
Je naprosto lhostejný vůči svému okolí
a užívá si služeb státu (bezpečnost, školství, zdravotnictví, silnice…), na které sám
téměř nepřispívá a my ostatní mu je sponzorujeme z našich kapes.

...a teď i na čase
Daněk Krátil nás chce okrádat dlouhodobě
a nechce, aby se na to přišlo. Vždy ručně
upravuje své tržby a další doklady tak, aby
nevypadaly podezřele. To je však mnohdy
časově dost náročné. Musí vše vymyslet
a dobře propočítat. Proto je rád, že našel
počítačové řešení, které mu vše pomůže
zautomatizovat, aby se nemusel tak
namáhat…

Nepomáhejme podvodníkům
Daněk Krátil by si sám něco takového
naprogramovat neuměl. Každý, kdo se
podílí se na tvorbě počítačových programů urychlujících krácení tržeb by si měl
uvědomit, že mu nejenom zjednodušuje
a zpříjemňuje způsob okrádání nás všech,
ale i ztěžuje možnosti jeho odhalení. Je to
stejné, jako kdybychom poskytli zloději klíče od vlastního trezoru.
Nezapomínejme, že daňové úniky poškozují nás všechny!
Všechny příběhy jsou na motivy skutečných událostí.
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příběh pátý

„Ukradené“ účetnictví
Divíte se stejně jako policisté? Pojďme si
to vysvětlit...
Daněk Krátil ví, že daňová kontrola po něm
bude vyžadovat jeho účetní doklady. To
je pro něho velmi nepříjemné, protože by
mohla objevit spoustu nesrovnalostí a doměřit mu na dani vysokou částku.

Co když mu
„ukradnou“?

ale

jeho

doklady

Kontrolor použije ke stanovení výše
doměrku postup, který je popsán v zákoně
(pomůcky). Z praxe je však známo, že
daň doměřená na základě pomůcek bývá
znatelně nižší než daň doměřená podle
účetních dokladů. Toho si je vědom i Daněk
Krátil, a proto si je nechal „ukrást“.

Co s tím?
Když bude mít Finanční správa k dispozici
kontrolní hlášení a další moderní nástroje
typu elektronické evidence tržeb, „ukradení“ účetnictví ztratí svůj smysl.
Podporujme zavádění nových nástrojů
proti daňovým podvodům. Nezapomínejme, že daňové úniky poškozují nás
všechny!

Všechny příběhy jsou na motivy skutečných událostí.

Příběhy ze života Daňka Krátila
příběh šestý

Co podvodník riskuje?
Chladný kalkul klanu Krátilů
Daněk Krátil podniká v Praze a ví, že když
se on nebo jeho klan nebude chovat
podezřele, hrozí mu daňová kontrola
přibližně jednou za 200 let.

V čem spočívá problém?
Příčinou problému je, že Daňci Krátilové
mohou spoléhat na to, že k nim kontrola
nedorazí. Zkontrolovat všechny není v kapacitních možnostech finančního úřadu.

A co s tím?
Potřebujeme nové moderní nástroje typu
elektronické evidence tržeb. Proč? Aby
kontroly byly cílené a zastrašily i případné
Daňky Krátily.
Podporujme zavádění nových nástrojů
proti daňovým podvodům. Nezapomínejme, že daňové úniky poškozují nás
všechny!

Všechny příběhy jsou na motivy skutečných událostí.

Příběhy ze života Daňka Krátila
příběh sedmý

Nekalá konkurence
Stejné podniky, ale různý profit?
Byly jednou v jednom městě dvě úplně
stejné hospody a v každé z nich bylo naprosto stejné menu. I ceny byly stejné a počty zákazníků také. Zdálo se, že vše bylo
bez jediného rozdílu. Až na to, že u Krátilů
si mohli každý rok navíc dopřát například
nový vůz a drahou dovolenou.

Poctivý podnikatel versus Krátil...
Poctivý podnikatel
Skutečné tržby
Přiznané tržby
Rozdíl

2 100 000
2 100 000
0

Daněk Krátil
2 100 000
1 100 000
1 000 000

Tomu se říká brát všem a jen sobě dávat.

Co s tím?
Berme si účtenky a nenechávejme se
zaměstnávat načerno.
Uvědomme si, že těmto lidem - ať už
vědomě nebo nevědomě - pomáháme, aby
nás okrádali a žili spokojeně na úkor nás
všech.
Podporujme zavádění nových nástrojů
proti daňovým podvodům. Nezapomínejme, že daňové úniky poškozují nás
všechny!
Všechny příběhy jsou na motivy skutečných událostí.

Příběhy ze života Daňka Krátila
příběh osmý

Pozor, kontrola!
Kontrola za dveřmi?
Hrozba daňové kontroly není pro Daňka
Krátila důvodem, aby se začal chovat
poctivě a plnil své povinnosti. Daněk
Krátil dobře ví, že základem je, aby nikdo
nepojal podezření, že má černé svědomí.
Je si vědom toho, že Finanční správa nemá
dostatečné kapacity, aby kontrolovala
každého podnikatele. Daněk Krátil má
v plánu krást vesele dál a doufá, že se mu
to bude dařit co nejdéle.

Jaká jsou fakta o počtu daňových
kontrolorů?
Stav potřebný pro každoroční kontrolu
všech daňových subjektů
280 000
Současný stav
3 300
Nutno podotknout, že kromě krácení tržeb
mají tito stejní kontroloři na starosti také
karuselové podvody, vyvádění zisků do
daňových rájů, neoprávněné uplatňování
soukromé spotřeby…

Co s tím?
Jak sami vidíte, takové navýšení počtu
pracovníků nepřichází v úvahu. Dá se to
však vyřešit jinak. Efektivnějším řešením
je zavedení moderních nástrojů pro správu daní typu elektronické evidence tržeb,
kontrolního hlášení a dalších.
Podporujme zavádění nových nástrojů
proti daňovým podvodům. Nezapomínejme, že daňové úniky poškozují nás
všechny!
Všechny příběhy jsou na motivy skutečných událostí.
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S vaší pomocí a s moderními nástroji typu elektronické evidence tržeb budou kontroly
cílené a výrazně se ztíží:
-

krácení tržeb
zaměstnávání načerno
vyhýbání se registraci k DPH
podvodná manipulace s daňovou evidencí a účetnictvím
Narovná se konkurenční prostředí a zvýší se výběr daní.

...na každého jednou dojde...

S vaší pomocí bude Daněk Krátil na krácení daní krátký!

Víte, že...
Celkové nepřiznané příjmy v našem státě převyšují dle Českého statistického úřadu
a Ministerstva financí 160 000 000 000 korun každý rok?
Tisícikorunovými bankovkami v uvedené hodnotě
bychom více jak 11krát dokola oblepili naši
zemi podél státní hranice...

...nebo 250krát polepili fotbalové hřiště?

Ztráta státu na DPH za všechny Daňky Krátily a další podvodníky celkem vychází
na 80 000 000 000 korun ročně?
Za to by mohlo být přibližně:
3000 přístrojů na magnetickou rezonanci nebo by celá republika (včetně kojenců) mohla
jet na dovolenou do Chorvatska.

Pokud by Finanční správa měla bez moderních nástrojů provádět každoročně kontrolu u všech daňových subjektů, musel by přibližně každý
40. občan ČR (včetně kojenců a penzistů) být daňovým kontrolorem.

Vyrobila v roce 2015:

kreslíř Miloslav Martenek

