
Obsahem bakalářské práce je popis a následné porovnání

zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti z

pohledu zaměstnance v České republice, Polsku, Velké

Británii, Austrálii a Kanadě. Práce se zaměřuje na identifikaci

rozdílů při stanovování daňové povinnosti poplatníků z

vybraných zemí. Teoretická část práce popisuje stanovení

daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v

jednotlivých zemích včetně stanovení čisté měsíční mzdy.

Praktická část práce se zabývá výpočty daně a čisté mzdy v

jednotlivých zemích a srovnáním výsledného daňového

zatížení příjmů z pohledu zaměstnance. Srovnání je

prováděno pro dva typy poplatníků s různými příjmy ve

všech vybraných zemích.
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Komparace daňového zatížení příjmů
fyzických osob v České republice 

a vybraných zemích

Hlavním cílem práce je porovnání skutečného daňového

zatížení příjmů fyzických osob ze závislé činnosti z pohledu

zaměstnance v pěti vybraných zemích, které se mezi sebou

liší politickým uspořádáním a daňovým systémem.

Porovnání je provedeno mezi Českou republikou, Polskem,

Velkou Británií, Austrálií a Kanadou.

 

 

C Í L  P R Á C E  

Pro zjištění skutečného daňového zatížení příjmů

zaměstnanců z těchto zemí byl využit ukazatel průměrné

sazby daně z příjmů, který zobrazuje skutečný dopad daní a

zákonných odvodů na hrubé příjmy zaměstnanců.

Komparace daňového zatížení v jednotlivých státech byla

provedena pro dva modelové typy poplatníků.

M E T O D I K A

The subject of the bachelor's thesis is a description and

subsequent comparison of personal income taxation from

dependent activities from the perspective of employees in

the Czech Republic, Poland, Great Britain, Australia and

Canada. The thesis focuses on the identification of

differences in determining the tax liability of taxpayers from

selected countries. The theoretical part of the thesis

describes the determination of personal income tax from

dependent activity in individual countries, including the

determination of the net monthly wage. The practical part

of the thesis deals with calculations of tax and net wages in

individual countries. This part also deals with the

comparison of the resulting tax burden of income from the

perspective of the employee. The comparison is made for

two types of taxpayers with different incomes in all selected

countries.
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