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ABSTRAKT
Bakalářská práce se zabývá srovnáním daňového zatížení příjmů fyzických osob, právnických osob a příjmů z dědictví a darování v České republice a v Polsku. Práce je rozdělena
do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou vymezeny základní daňové
pojmy, daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň dědická a darovací v České republice a v Polsku. V praktické části je provedeno srovnání jednotlivých
daní a daňového zatížení v České republice a v Polsku. Získané znalosti jsou aplikovány
na jednotlivých příkladech, včetně vyplnění daňových přiznání. V závěru práce jsou navržena vhodná zlepšení v oblasti daňového zatížení vybranými daněmi v České republice
a v Polsku.
Klíčová slova: daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň dědická,
daň darovací, Česká republika, Polsko, srovnání

ABSTRACT
The Bachelor thesis deals with the comparation of the tax burden on personal income, corporate income and income from inheritance and gifts in the Czech Republic and Poland.
The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part are
defined the basic tax concepts, personal income tax, corporate income tax, inheritance tax
and gift tax in the Czech Republic and Poland. The practical part is a comparation of the
individual taxes and the tax burden in the Czech Republic and Poland. The acquired
knowledge is applied to practical examples, including the filling in of tax returns. The
conclusion suggested useful improvements in the tax burden of selected taxes in the Czech
Republic and Poland.
Keywords: Personal Income Tax, Corporate Income Tax, Inheritance Tax, Gift Tax, Czech
Republic, Poland, Comparation
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ÚVOD
Jako téma bakalářské práce jsem si zvolila srovnání daňového zatížení příjmů fyzických
osob, právnických osob a příjmů z dědictví a darování v České republice a Polsku. Uvedené daně jsem zvolila z toho důvodu, že jsou všechny (s platností od roku 2014) součástí
daní z příjmů. Polsko jsem si vybrala, protože je to náš sousední stát, stejně jako Česká
republika prošlo podobným vývojem a transformačním procesem, a v roce 2004 vstoupily
oba státy do Evropské unie. Avšak i přes tuto skutečnost, obě země dosud nepřijaly měnu
euro za své národní platidlo a jsou zde i rozdílnosti ve stanovení a výpočtu daní.
Hlavním cílem bakalářské práce je provést srovnání daňového zatížení daní z příjmů fyzických osob, daní z příjmů právnických osob a zdaněním dědictví a darů v České republice
a v Polsku, vyvodit závěry a doporučit případná zlepšení v oblasti daňového zatížení vybranými daněmi v České republice a v Polsku.
Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické.
V teoretické části jsou na úvod vymezeny základní daňové pojmy spolu s popisem daňové
soustavy v České republice a v Polsku. Dále je teoretická část zaměřena na aktuální podmínky ve stanovení daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob, předposlední část se zabývá daní dědickou a darovací a závěr teoretické části tvoří harmonizace
a koordinace daní v Evropské unii, což je součástí mezinárodního daňového práva.
Vzhledem k některým odlišnostem v konstrukčních prvcích jednotlivých daní je praktická
část zaměřena postupně na srovnání daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a daně dědické a darovací v obou státech. Na základě těchto získaných znalostí
je na praktických příkladech provedeno stanovení výše daňové povinnosti a také vyplnění
daňových přiznání na příslušných formulářích. V závěrečné kapitole praktické části jsou
vyhodnoceny výsledky a jsou zde také navržena případná zlepšení v oblasti daňového zatížení jednotlivými daněmi v České republice a v Polsku.

UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

I. TEORETICKÁ ČÁST

11

UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

1

12

DAŇOVÁ TEORIE

Široký (2008, s. 1) uvádí, že mají daně v ekonomice v nejobecnějším pohledu zřejmou
úlohu, tedy zajištění příjmů do veřejných rozpočtů. Než se dostaneme k jednotlivým daním, je nutné nejprve definovat základní pojmy.

1.1 Daň
Daní se rozumí peněžité plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek, peněžité
plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle daňového řádu a peněžité plnění v rámci dělené správy. (§2 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)
Daň zahrnuje taktéž daňový odpočet, daňovou ztrátu nebo jiný způsob zdanění a příslušenství daně. (§2 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)
Daňový odpočet zahrnuje nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty nebo daňový bonus
u daně z příjmů fyzických osob. Vyjadřuje nároky daňového subjektu vůči správci daně,
jde tedy o částky, které správce daně hradí daňovému subjektu a nikoli obráceně. (Vančurová a Láchová, 2012, s. 65-66)
Kubátová (2010, s. 15-16) definuje daň jako povinnou, nenávratnou, zákonem určenou
platbu do veřejného rozpočtu. Platbu neúčelovou a neekvivalentní, která se pravidelně
opakuje nebo je nepravidelná a platí se za určitých okolností.
Boněk (2001, s. 30) definuje daň stejně jako Kubátová.
Široký (2008, s. 9) uvádí, že lze najít značné množství definic daně. Nejčastěji se podle něj
používá ta definice, která popisuje daň jako povinnou, zákonem stanovenou částku, kterou
je odčerpávána na nenávratném principu část nominálního důchodu ekonomického subjektu.

1.2 Daňový subjekt
Daňovým subjektem je poplatník daně a plátce daně, jakož i osoba, kterou za daňový subjekt označuje zákon. (§ 20 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)
„Daňový subjekt má práva a povinnosti týkající se správného zjištění a stanovení daně po
dobu běhu lhůty pro stanovení daně a při placení daně po dobu, ve které lze požadovat
placení nedoplatku, a to i v případech, kdy přestal být daňovým subjektem.“ (§ 20 odst. 2
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)
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Boněk (2001, s. 87) definuje daňový subjekt jako fyzickou či právnickou osobu, která je
povinna odvádět nebo platit daň dle zákona. Jedná se o fyzickou nebo právnickou osobu,
daňovým subjektem tedy nemůže být její organizační složka (závod, provozovna apod.).
Organizační složky státu však daňovými subjekty jsou.
Vančurová a Láchová (2012, s. 67) dodávají, že pokud nastane situace, kdy daňový subjekt
nemůže nebo nechce jednat se správcem daně, musí nebo může být před správcem daně
zastupován svým zástupcem nebo zmocněncem.

1.3 Poplatník
„Poplatníkem se rozumí osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny
dani.“ (Kaniová a Schillerová, 2005, s. 31)
Vančurová a Láchová (2012, s. 14) definují poplatníka jako osobu, která nese daňové břemeno a daň zpravidla také sama platí. Právě jeho příjem nebo majetek je podroben dani.
Boněk (2001, s. 303) dodává, že je poplatník vždy vymezen příslušným daňovým zákonem
a je jím fyzická nebo právnická osoba. Doplňuje, že poplatník existuje u každé daně,
ale v případech, kdy dopadá povinnost vybrat a odvést daň na plátce, nemusí být v zákoně
poplatník vůbec definován.

1.4 Plátce
„Plátcem daně se rozumí osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci
daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům.“ (Kaniová a Schillerová,
2005, s. 31)
Boněk (2001, s. 282) považuje za plátce fyzickou nebo právnickou osobu, která odvádí daň
vybranou od poplatníků, nebo poplatníkům sraženou správci daně, pod vlastní majetkovou
odpovědností. Plátcům je zákonem dáno právo a rovněž i povinnost daň od poplatníků vybrat nebo jim daň srazit.
Vančurová a Láchová (2012, s. 14) doplňují, že je plátce považován za osobu, která daně
pouze vybírá a odvádí, avšak nepředpokládá se, že nese daňové břemeno.
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1.5 Funkce daní
Vančurová a Láchová (2012, s. 11) uvádí, že jelikož se daně stávají nástrojem ekonomické
politiky státu, požaduje se od nich mnohem víc, než je naplnění veřejných rozpočtů. Podle
nich daně plní nebo mohou plnit celou řadu funkcí, mezi nejdůležitější se řadí následující:


Fiskální funkce, která je primární funkcí daně. (Vančurová a Láchová, 2012, s. 11)
Kubátová (2010, s. 19) doplňuje, že se jedná o nejdůležitější a historicky nejstarší
funkci daně. Podstatou je získávání finančních prostředků do veřejných rozpočtů,
z nichž jsou pak financovány veřejné výdaje. Podíl daní na celkových příjmech veřejných rozpočtů v ČR dosahuje více než 90 %.



Funkce alokační, vyplývající ze selhávání efektivnosti tržních mechanizmů na některých trzích. (Vančurová a Láchová, 2012, s. 11) Kubátová (2010, s. 19) ve své
knize dodává, že tato funkce znamená buď vložení prostředků tam, kam jich trh
vkládá málo, nebo naopak odejmutí prostředků z oblastí, kde jich je příliš mnoho.



Redistribuční funkce daní vychází z toho, že pro společnost může být rozdělení
důchodů v ní nepřijatelné, i když je tržně efektivní. Daně jsou proto vhodným nástrojem pro zmírnění rozdílů v důchodech jednotlivých subjektů. Daně se ve větší
míře vybírají od bohatších, což dává možnost státu prostřednictvím transferů zvyšovat příjmy chudším. (Vančurová a Láchová, 2012, s. 12)



Stimulační funkce daní využívá toho, že daně jsou daňovými subjekty vnímány
jako újma, a tak jsou ochotny udělat hodně pro to, aby svou daňovou povinnost
zmírnili. Z toho důvodu poskytuje stát subjektům různé druhy daňových úspor nebo
je naopak vystavuje vyššímu zdanění. (Vančurová a Láchová, 2012, s. 12)



Stabilizační funkce, o níž se často hovoří v souvislosti s využitím stimulační funkce, jejíž součástí mohou být opatření ke zmírnění výkyvů ekonomického cyklu.
Využití této funkce je podmíněno rozpočtovou kázní v dobách dobrých, kdy je potřeba vytvořit rezervy pro časy horší. (Vančurová a Láchová, 2012, s. 13)

1.6 Daňová soustava v České republice
Daňová soustava České republiky vznikla k 1. 1. 1993 a tvoří ji následující daně:


Přímé daně
o Daň z příjmů fyzických osob
o Daň z příjmů právnických osob

UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky


15

Nepřímé daně
o Daň z přidané hodnoty
o Spotřební daně
o Ekologické daně



Majetkové daně
o Daň z nemovitostí (od 1. 1. 2014 daň z nemovitých věcí)
o Daň z převodu nemovitostí (od 1. 1. 2014 daň z nabytí nemovitostí)
o Daň dědická (od 1. 1. 2014 součástí zákona o daních z příjmů)
o Daň darovací (od 1. 1. 2014 součástí zákona o daních z příjmů)
o Silniční daň
(Vlastní zpracování na základě daňových zákonů ČR)

1.7 Daňová soustava v Polsku
Současný daňový systém v Polsku je v platnosti od 17. října 1997, na základě polské ústavy ze dne 2. dubna 1997. Ta stanovuje právní základ pro uložení daní. Polský daňový systém rozlišuje 12 typů daní. (Polski system podatkowy, 2013)


Přímé daně
o Daň z příjmů fyzických osob (PIT)
o Daň z příjmů právnických osob (CIT)



Nepřímé daně
o Daň z přidané hodnoty (VAT)
o Spotřební daň
o Daň z výher



Majetkové daně
o Daň dědická a darovací
o Daň z občanskoprávních úkonů
o Daň zemědělská
o Daň lesní
o Daň z nemovitosti
o Silniční daň
o Daň tonážní
(Polski system podatkowy, 2013)
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Příjmy z majetkových daní připadají územním samosprávným celkům. Nejvýznamnějším
zdrojem těchto příjmů je daň z nemovitosti, dále daň zemědělská, silniční daň a daň
z občanskoprávních úkonů. (ŠEVIĆ, 2008, s. 324-325)
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DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB – PODATEK DOCHODOWY
OD OSÓB FIZYCZNYCH

Tato kapitola bakalářské práce je zaměřena na daň z příjmů fyzických osob. Jelikož je tato
daň v České republice a v Polsku rozdílná, budou následující kapitoly zaměřeny postupně
na vymezení základních pojmů a aktuálních podmínek ve stanovení daně z příjmů fyzických osob v obou zemích. Ze získaných informací bude v praktické části vypočtena výsledná daňová povinnost poplatníka daně z příjmů fyzických osob na praktickém příkladu.

2.1 Aktuální podmínky při stanovení daně z příjmů fyzických osob
v České republice
Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Jedná
se o přímou daň a od roku 2008 je zavedena rovná sazba daně ve výši 15 %. (Orságová,
2010)
2.1.1 Poplatník daně z příjmů fyzických osob
Poplatníkem je fyzická osoba, která má bydliště na území České republiky, nebo zde pobývá alespoň 183 dnů v daném kalendářním roce. Poplatníkovi vyplývá daňová povinnost,
vztahující se jak na příjmy, které plynou ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy, které plynou ze zdrojů v zahraničí. (§ 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)
2.1.2 Předmět daně
Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou


příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6),



příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7),



příjmy z kapitálového majetku (§ 8),



příjmy z pronájmu (§ 9),



ostatní příjmy (§ 10). (§ 3 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

2.1.3 Osvobození od daně
Od daně jsou osvobozeny příjmy plynoucí z prodeje rodinného domu a bytu s časovým
testem 2 let. Taktéž příjmy z prodeje nemovitostí, bytů či nebytových prostor v případě,
že přesáhne doba mezi nabytím a prodejem 5 let. Dále jsou od daně osvobozeny příjmy
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z prodeje movitých věcí, nicméně v případě prodeje motorových vozidel, letadel a lodí
musí doba mezi nabytím a prodejem přesáhnout 1 rok. Osvobození podléhá také přijatá
náhrada škody včetně úmrtného a příspěvku na pohřeb, ceny z veřejných soutěží v hodnotě
nepřesahující částku 10 000 Kč, příjmy sociálního charakteru ve formě dávek a služeb
z nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní sociální podpory, sociálního zabezpečení, dávky sociální péče, odměny dárcům krve a jiných biologických materiálů, stipendia, reklamní předměty v hodnotě maximálně 500 Kč, kurzové zisky při směně peněz
z účtu, který je veden v zahraniční měně, příjmy z převodu členských práv družstva a další.
(§ 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)
2.1.4 Základ daně
Pokud u jednotlivých příjmů (§ 6 až § 10) není stanoveno jinak, je základem daně rozdíl
mezi příjmy a výdaji, které byly vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů
v daném kalendářním roce. V případě, že má poplatník více příjmů podle § 6 až § 10, je
základem daně součet všech dílčích základů daně. (§ 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů)
2.1.5 Nezdanitelná část základu daně a odčitatelné položky
Základ daně lze snížit o nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky. Mezi nezdanitelné části základu daně patří:


dary na veřejně prospěšné účely, přičemž podmínkou pro uznání daru jako nezdanitelné části základu daně je jeho hodnota, která ve zdaňovacím období činí alespoň
1 000 Kč anebo přesáhne 2 % ze základu daně. Maximálně lze odečíst 10 % ze základu daně (od roku 2014 až 15 % ze základu daně). Bezpříspěvkové dárcovství
krve se oceňuje částkou 2 000 Kč,



úroky z úvěru ze stavebního spoření a hypotečního úvěru, zaplacené ve zdaňovacím
období v částce maximálně 300 000 Kč (úhrnná částka ze všech úvěrů poplatníků
v téže domácnosti). V případě placení úroků jen po část roku lze snížit základ daně
o jednu dvanáctinu maximální částky, to je 25 000 Kč za každý měsíc,



příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem si může poplatník uplatnit
v maximální výši 12 000 Kč, minimální výše odpočtu musí činit 6 000 Kč,



pojistné na soukromé životní pojištění lze odečíst v maximální výši 12 000 Kč
za zdaňovací období,
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zaplacené členské příspěvky odborové organizaci, lze odečíst částku do výše 1,5 %
zdanitelných příjmů, vyjma příjmů zdaněných srážkovou daní. Maximálně lze
za zdaňovací období uplatnit částka ve výši 3 000 Kč,



úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání v maximální výši 10 000
Kč. Částka odpočtu u poplatníka se zdravotním postižením činí 13 000 Kč a u poplatníka s těžším zdravotním postižením až 15 000 Kč.
(§ 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

Poplatník daně z příjmu fyzických osob může ke snížení základu daně využít některou
z odčitatelných položek. Jedná se o daňovou ztrátu, kterou lze od základu daně odečíst
maximálně v 5 zdaňovacích obdobích, následujících po období, za které byla vyměřena.
Dále lze od základu daně odečíst 100 % výdajů vynaložených na výzkum a vývoj. (§ 34
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)
2.1.6 Slevy na dani
Poplatník daně z příjmů fyzických osob si může vypočtenou daň snížit o slevy na dani,
které jsou platné v České republice a jsou podrobněji uvedeny v praktické části této práce.
2.1.7 Daňová povinnost
Daňoví poplatníci jsou povinni podat daňové přiznání, pokud jsou roční příjmy předmětem
daně z příjmů fyzických osob, přesáhly částku 15 000 Kč a nejedná se o příjmy, které jsou
od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž se daň vybírá srážkou podle zvláštní sazby. Daňoví poplatníci jsou povinni podat daňové přiznání i v případě, pokud roční příjmy, které
jsou předmětem daně, nepřesáhly částku 15 000 Kč, ale vykazují daňovou ztrátu. (§ 38g
odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)
Daňoví poplatníci, kterým plynou příjmy podle § 6 pouze od jednoho nebo postupně
od více plátců daně nejsou povinni podat daňové přiznání v případě splnění podmínky podepsání prohlášení k dani u všech plátců daně a podmínky, že jim neplynou příjmy podle §
7 až § 10 v částce vyšší než 6 000 Kč. (§ 38g odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů)
V daňovém přiznání uvede poplatník všechny příjmy, které jsou předmětem daně a také
částky slev na dani a daňové zvýhodnění. (§ 38g odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů)
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Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob je nutno podat správci daně do termínu
31. března následujícího roku, za který se daň vyměřuje. Termín podání daňového přiznání
se posunuje na 30. června následujícího roku, za který se daň vyměřuje v případě zpracování daňovým poradcem či advokátem. (Orságová, 2010)

2.2 Aktuální podmínky při stanovení daně z příjmů fyzických osob
v Polsku
Daň z příjmů fyzických osob je daň přímá, která zahrnuje příjmy dosahované fyzickými
osobami. (Podnikání v Polsku, 2013)
Daň z příjmu fyzických osob je vypočítávána progresivním způsobem, to znamená, že občané s vyššími příjmy odvedou do státní pokladny více peněžních prostředků.
Základní právní normy upravující daň z příjmů fyzických osob:


zákon ze dne 26. července 1991 o dani z příjmů fyzických osob (Ustawa o podatku
dochodowym od osób fizycznych),



zákon ze dne 20. listopadu 1998 o paušální dani z příjmů z některých příjmů dosahovaných fyzickými osobami (Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),



ustanovení Ústavy PR, zákony a ratiﬁkované mezinárodní smlouvy, prováděcí nařízení.
(Daň z příjmů fyzických osob v Polsku, 2013)

2.2.1 Poplatník a plátce daně z příjmu fyzických osob
Poplatníkem daně z příjmů fyzických osob je fyzická osoba. Pojem fyzická osoba není
definován v daňovém řádu, ani v jiných daňových zákonech či předpisech daňového práva.
Pouze článek 8 Občanského zákoníku definuje fyzickou osobu jako každého člověka
od narození do smrti. (Daň z příjmů fyzických osob v Polsku, 2013)
Dani podléhají fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v Polsku nebo cizí státní příslušníci,
jejichž dočasný pobyt v Polsku překračuje 183 dní v daném kalendářním roce. Rolníci této
dani nepodléhají. (Gola, 2004)
Plátcem daně z příjmů fyzických osob jsou především zaměstnavatelé (včetně individuálních zaměstnavatelů), zemědělská družstva a jiná výrobní družstva, organizační jednotky
vyplácející stipendia, úřady práce, banky vyplácející zahraniční renty, okresní správy soci-
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álního zabezpečení, centra společenské integrace. Jako plátce mají tyto orgány povinnost
během zdaňovacího období provést výpočet a srážku daně z příjmů a odvod daně na účet
finančního úřadu. (Orságová, 2010)
2.2.2 Předmět daně
Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou veškeré příjmy, s výjimkou příjmů, které
jsou ze zákona od daně osvobozeny. Příjmem se rozumí rozdíl součtu příjmů a nákladů
vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení v daném zdaňovacím období. Pokud
náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů přesáhnou součet příjmů, vykazuje daňový poplatník ztrátu. (Daň z příjmů fyzických osob v Polsku, 2013)
Osoby samostatně výdělečně činné si mohou vybrat metodu zdanění z následujících:


oddělit příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti od jiných zdrojů
příjmů a zdaňovat tyto příjmy lineární sazbou daně 19 %,



sloučit příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti s jinými zdroji příjmů a zdanit tyto příjmy dle progresivní sazby daně (lze uplatňovat různé druhy
slev na dani).
(Orságová, 2010)

Zdroje příjmů lze rozdělit do dvou kategorií:


příjmy ze závislé činnosti (např.: činnosti vykonávané na základě dohody o provedení práce, smlouvy o dílo, příjmy z činnosti znalců, příjmy členů statutárních orgánů a dalších orgánů PO, příjem z pracovně-právního, služebního nebo členského
poměru)



příjmy z majetku (např.: příjem z nemovitostí nebo jejich částí, nájem, pronájem,
podnájem).
(Orságová, 2010)

2.2.3 Osvobození od daně z příjmů fyzických osob
Osvobození subjektivní - týká se např. osvobození diplomatů vznikající na základě mezinárodního práva. (Orságová, 2010)
Osvobození objektivní - může být rozčleněno do následujících skupin:
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osvobození příjmů, které mají sociální charakter (jako příklad lze uvést dávky sociální péče, porodné, dávky státní sociální podpory, alimenty, studijní stipendia, obdržená ze státního rozpočtu),



pracovní benefity (například hodnota bonů a stravenek obdržených od zaměstnavatele, pitný režim)



příjmy kapitálové a z majetkových práv,



cestovní náhrady,



příjmy důchodců (jedná se o předčasné i starobní důchody),



přijaté náhrady od pojišťoven, zaměstnavatelů, renty válečných invalidů a jejich
rodin,



některé příjmy z prodeje (například příjmy získané ze směny obytné budovy),



některé příjmy ze samostatné výdělečné činnosti,



osvobození od některých příjmů dosažených v zahraniční (jedná se například o příjmy, které pocházejí od vlád cizích států, mezinárodních finančních institucí či mezinárodních organizací).
(Orságová, 2010)

2.2.4 Základ daně
Základem daně z příjmů FO je rozdíl mezi příjmy z jednotlivých zdrojů příjmů a výdaji
vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů v daném zdaňovacím období.
Daňově uznatelné náklady jsou stanoveny dvěma způsoby:


formou paušální částky (Orságová, 2010)
o 3 %, 5,5 %, 8,5 %, 17 % a 20 % (Stawki podatkowe, 2013)



skutečnými výdaji, uznanými jako daňově uznatelné náklady. (Orságová, 2010)
o pod podmínkou prokázání jejich přímé souvislosti s vykonávanou hospodářskou činností nebo jinou výdělečnou činností (Daň z příjmů fyzických
osob v Polsku, 2013)

2.2.5 Sazby daně (daňová stupnice)
Výše daně, kterou má daňový poplatník povinnost zaplatit z příjmu získaného v jednom
daňovém roce, se stanovuje na základě daňové stupnice, která vyplývá ze zákona o daních
z příjmů fyzických osob. Sazbu daně, jíž jsou zdaněny příjmy daňového poplatníka, stanovují daňová pásma, která jsou vyjádřena v daňové stupnici, uvedené v tabulce 1. Sazba
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daně se mění po překročení daňového pásma. Tato změna sazby daně se ovšem netýká
celého příjmu daňového poplatníka ale pouze částky, která překračuje toto pásmo. (Daň
z příjmů fyzických osob v Polsku, 2013)
Tabulka 1 Daňová stupnice v letech 2009 – 2014 (Zdroj: Stawki podatkowe, 2013)
Základ daně v polských zlotých
Daň
Nad

Do
85 528

85 528

18 % základu mínus 556,02 PLN
14 839,02 + 32 % rozdílu nad 85 528 PLN

V letech 2009 – 2014 činí příjem, který nepodléhá povinnosti úhrady daně 3 091 PLN.
(Daň z příjmů fyzických osob v Polsku, 2013)
2.2.6 Osobní odpočty a slevy na dani
Základní odpočitatelná částka na poplatníka činí 3 091 PLN. Dary jsou odečitatelné
do výše 6 % ročního příjmu poplatníka, se splněním podmínky použití na vymezené účely
(např. dary náboženským organizacím, charitativním a dalším neziskovým institucím nebo
církvím). Poplatník má nárok na slevy na dani, které jsou uplatňovány především z titulů
plateb zdravotního pojištění (Široký, 2013, s. 298), a to až do výše 7,75 % z hrubého
příjmu, po odečtení příspěvku na sociální zabezpečení, hrazeného zaměstnancem
(BOEIJEN-OSTASZEWSKA, 2012, s. 705) a péče o děti (v částce 1 112,04 PLN ročně
na každé vyživované dítě, do jeho 25 let věku). (Široký, 2013, s. 298)
2.2.7 Daňová povinnost
Daňoví poplatníci jsou povinni v termínu do 30. dubna následujícího roku podat na příslušném tiskopise přiznání, týkající se výše dosaženého příjmu, respektive ztráty za zdaňovací období finančnímu úřadu. Poplatníci, kteří vedou účetní knihy, k přiznání přikládají
rozvahu a výkaz zisků a ztrát. Daňoví poplatníci, kteří mají povinnost podat daňové přiznání, musí současně uhradit rozdíl mezi dlužnou daní z příjmu vyplývající z přiznání
a součtem příslušných záloh za daný rok, včetně záloh vybraných všemi plátci. Plátci mají
povinnost provádět daňovým poplatníkům v průběhu celého roku výpočet srážek z vyplácených částek příslušných záloh ve prospěch daně z příjmů a také odvádět tyto částky
na účet finančního úřadu. (Daň z příjmů fyzických osob v Polsku, 2013)
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DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB – PODATEK
DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

Tato kapitola bakalářské práce je zaměřena na daň z příjmů právnických osob v České republice a v Polsku. V následujících částech této kapitoly budou objasněny aktuální podmínky při stanovení daně z příjmů právnických osob v obou státech. V praktické části bakalářské práce budou tyto poznatky aplikovány na praktickém příkladu při výpočtu výsledné daňové povinnosti poplatníka daně z příjmů právnických osob.

3.1 Aktuální podmínky při stanovení daně z příjmů právnických osob
v České republice
Daň z příjmů právnických osob je daní přímou, tvořící příjmovou položku státního rozpočtu a rozpočtů územních samosprávných celků. Je upravena zákonem č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
3.1.1 Poplatník daně z příjmů právnických osob
Mezi poplatníky daně z příjmů právnických osob se řadí daňoví rezidenti České republiky
a daňoví nerezidenti. Daňový rezident je osoba, která má na území České republiky své
sídlo nebo místo svého vedení. Daňová povinnost těchto subjektů je neomezená, vztahující
se na příjmy plynoucí ze zdrojů v České republice i ze zdrojů v zahraničí. Daňovým nerezidentem je osoba, která nemá své sídlo na území České republiky nebo osoba, o které
takto stanoví mezinárodní smlouvy. Daňová povinnost je omezena pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky. (§ 17 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)
3.1.2 Předmět daně
Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou příjmy plynoucí z veškeré činnosti a příjmy plynoucí z nakládání s veškerým majetkem, vyjma příjmů, které nejsou dle zákona
předmětem daně. (§ 18 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)
3.1.3 Základ daně
Základ daně z příjmů právnických osob vyjadřuje rozdíl, o který příjmy (vyjma příjmů,
které nejsou předmětem daně a příjmů od daně osvobozených) převyšují výdaje se zachováním věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období. Při určování základu daně
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se vychází z hospodářského výsledku, kterým je zisk nebo ztráta a v případě poplatníků,
kteří nevedou účetnictví, z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Hospodářský výsledek se upravuje o položky, které zvyšují nebo snižují základ daně. (§ 23 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)
Dále se základ daně upravuje o odčitatelné položky. Poplatník má možnost snížit si základ
daně o daňovou ztrátu, maximálně však v následujících 5 zdaňovacích obdobích, za které
se daňová ztráta vyměřuje. Další odčitatelnou položkou od základu daně jsou výdaje vynaložené při realizaci projektů výzkumu a vývoje ve výši 100 % těchto výdajů. (§ 34 zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)
Po úpravě základu daně o odčitatelné položky lze základ daně ještě snížit o hodnotu poskytnutého daru na veřejné účely v minimální výši 2 000 Kč, maximálně však do výše 5 %
ze základu daně (od roku 2014 se tato hranice posunuje na 10 % ze základu daně). Takto
upravený základ daně se zaokrouhlí na celé tisíce Kč dolů. (§ 20 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů)
3.1.4 Sazby daně a slevy na dani
Pro výpočet daňové povinnosti se využívá sazba 19 % z upraveného základu daně. V případě investičního fondu nebo u fondu penzijní společnosti činí sazba daně 5 %. Sazba daně
ve výši 15 % se využívá pro samostatný základ daně, kterým se rozumí příjmy z dividend,
podílů na zisku, vypořádacích podílů či podílů na likvidačním zůstatku. (§ 20b, 21 zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)
Vypočtenou daňovou povinnost si zaměstnavatel (poplatník) dále snižuje o slevy na dani
za zaměstnance se zdravotním postižením ve výši 18 000 Kč za zdaňovací období
a za zaměstnance s těžším zdravotním postižením ve výši 60 000 Kč za zdaňovací období.
(§ 35 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

3.2 Aktuální podmínky při stanovení daně z příjmů právnických osob
v Polsku
Daň z příjmů právnických osob je daní přímou, tvořící příjmovou část státního rozpočtu.
Poplatníkem jsou právnické osoby a kapitálové společnosti. Tato daň byla v Polsku poprvé
zavedena zákonem ze dne 31. ledna 1989. (Orságová, 2010)
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Základní právní normy upravující daň z příjmu právnických osob:


zákon ze dne 15. 2. 1992 o dani z příjmu právnických osob ve znění pozdějších
předpisů (Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych),



zákon č. 69/2009 Sb. o změnách daně z příjmu fyzických a právnických osob,



zákon č. 201/2009 Sb. o změnách zákona daně z příjmů fyzických a právnických
osob a některých jiných zákonů. (Orságová, 2010)

3.2.1 Předmět daně
Předmětem daně z příjmu právnických osob je příjem a to bez ohledu na zdroj příjmu,
z něhož byl dosažen zisk. Příjmem se rozumí přebytek zisků nad náklady vynaloženými
na získání příjmů, jehož bylo dosaženo ve fiskálním roce. Společnost může zaznamenat
i ztrátu a to v případě, že jsou náklady na získání příjmů vyšší než suma příjmů. (Orságová,
2010) Daňová ztráta, která byla uskutečněna v daňovém období, může být odečtena v průběhu následujících 5 let, přičemž odpočet nesmí překročit 50 % této ztráty v jednom zdaňovacím období. (Polsko: finanční a daňový sektor, 2012)
Zákon upravuje teritoriální otázku dosahovaných příjmů následovně:


daňoví poplatníci podléhají zdanění všech svých příjmů bez ohledu na místo jejich
dosažení, pokud mají na polském území sídlo firmy nebo vedení firmy,



daňoví poplatníci, kteří nemají sídlo firmy nebo vedení firmy na polském území
podléhají zdanění jen těch příjmů, kterých dosáhli v Polsku. (Orságová, 2010)

Příjmy ve smyslu zákona o dani z příjmů zahrnují:


získání peněz, peněžní hodnoty, rozdíly kurzu,



hodnotu obdržených bezplatných služeb a příjmů v naturálních jednotkách,



hodnotu vrácených pohledávek včetně půjček a úvěrů, jestliže byly již dříve odepsány jako nedobytné, klasifikovány jako ztracené, nebo na ně byly vytvořeny rezervy,



výnosy z kurzových rozdílů z vlastních prostředků nebo peněžních hodnot v cizí
měně.
(Orságová, 2010)
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3.2.2 Základ daně
Základem daně z příjmu právnických osob, jak již bylo uvedeno, je rozdíl mezi dosaženými příjmy a daňově uznatelnými náklady. Daňově uznatelné náklady jsou náklady vynaložené na zajištění příjmů nebo zajištění zdroje příjmů, a současně nejsou zákonem označeny
jako nepřípustné. Poplatník je povinen doložit vynaložené náklady. (Polsko: finanční
a daňový sektor, 2012) Daňový subjekt má možnost uplatnit některé odpočty od základu
daně, které jsou uvedeny v tabulce 2.
Tabulka 2 Odpočty od základu daně (Zdroj: Orságová, 2010)
Druh odpočtu

Výše odpočtu

Dary poskytnuté na společenské účely

10 % z příjmů

Celkem 10 %

Dary církvím

10 % z příjmů

z příjmů

V bankovnictví – umořené úvěry, v souvislosti s
restrukturalizací
Dary na charitativní účely ve prospěch církve
Výdaje na pořízení nových technologií

20 % výše úvěru
Bez limitu
50 % z výdajů

3.2.3 Sazby daně
V Polsku docházelo od roku 1999 k neustálému snižování daně z příjmu právnických osob.
V roce 1999 byla tato daň ve výši 34 %, v roce 2000 se snížila na 30 %, v letech 2001
a 2002 činila 28 %. V roce 2003 byla opět snížena a to na 27 %, v roce 2004 byla snížena
na současných 19 %. (Polsko: finanční a daňový sektor, 2012)


19 % z daňového základu (základní sazba),



19 % výnosy z dividend a jiných výnosů z podílu na zisku právnické osoby sídlící
na území Polské republiky,



20 % z příjmů daňových poplatníků, kteří nemají své sídlo nebo vedení v Polsku,
z úroků, autorských práv a podobných práv včetně prodeje těchto práv, vynálezů,
ochranných známek, informací týkajících se získaných zkušeností v oblasti průmyslové, obchodní nebo vědecké (know how), z plateb za služby v oblasti kulturních akcí, zábavy a sportu, poradenské, účetní, právní a jiné služby. (CIT osoby
prawne: stawki podatku dochodowego, ©2000-2014)
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10 % z příjmů poplatků za vývoz nákladu a za cestující, přijaté v polských přístavech zahraničními námořními dopravci,



50 % sankční sazba v případě snížení výše daňové povinnosti. (Orságová, 2010)

3.2.4 Daňově uznatelné a neuznatelné náklady
Náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů či zdrojů příjmu jsou daňově
uznatelnými náklady, pokud zákon nestanoví jinak. Polský zákon o daních z příjmu rozlišuje přímé a nepřímé náklady, aniž by byla uvedena jejich přesná definice. Tyto náklady
se rozlišují dle období, v jakém by se měly vykazovat. Přímé náklady jsou vykazovány
v období, ve kterém vznikl příjem, k němuž se přímo vztahují. Nepřímé náklady se vykazují v období, kdy byly vynaloženy. V případě, že se náklady vztahují k více zdaňovacím
obdobím, se jejich výše poměrně rozdělí mezi tato období. (Skalická, 2010)
Nejčastější daňově uznatelné náklady jsou:


mzdy zaměstnancům, v případě, že jsou zaplaceny,



zaplacené úroky, splňující pravidla nízké kapitalizace,



náklady vynaložené na výzkum a vývoj - do výše nákladů na koupi nových technologií,



licenční poplatky v období, se kterým souvisejí,



dary poskytnuté veřejným organizacím registrovaným v Polsku nebo jiné zemi
EHP, taktéž dary na církevní účely maximálně do 10 % z příjmů. Avšak jiné zákony, které regulují vztah polského státu s určitými církevními organizacemi, umožňují plnou odčitatelnost darů, které jsou poskytnuty na účely těchto církevních organizací. (Skalická, 2010)

Nejčastější daňově neuznatelné náklady jsou:


dividendy,



náklady na reprezentaci,



pokuty, penále,



náklady na pořízení hmotného majetku, které se do daňově uznatelných nákladů
dostávají až prostřednictvím odpisů. (Skalická, 2010)
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3.2.5 Daňová povinnost
Daňové přiznání má daňový subjekt povinnost podat po skončení zdaňovacího období.
(Orságová, 2010) Zdaňovací a účetní období je obvykle shodné s kalendářním rokem. Poplatníci daně z příjmu právnických osob mají možnost zvolit si za zdaňovací období i jiné
období 12 po sobě jdoucích měsíců v případě, že to povolují jejich stanovy a že tuto volbu
oznámí finančnímu úřadu. V některých případech může být zdaňovací období kratší
či delší než 12 po sobě jdoucích měsíců, například při změně zdaňovacího období. (Skalická, 2010) Poplatníci daně z příjmu právnických osob jsou povinni podat předběžné daňové
přiznání o výši dosažených příjmů, respektive ztráty, do konce třetího měsíce následujícího
roku, za který je daň vyměřována. V tomto termínu mají povinnost zaplatit daň nebo rozdíl
mezi výší daňové povinnosti a sumou zaplacených záloh na daň. (Orságová, 2010)
Daňové přiznání o konečné výši příjmů mají poplatníci povinnost podat v termínu 10 dnů
od data schválení roční závěrky, ne však později než po uplynutí 9 měsíců od konce zdaňovacího období. Poplatníci mají rovněž povinnost přiložit k daňovému přiznání výkaz
zisku a ztrát a rozvahu, spolu s auditorskou zprávou a zápisem z valné hromady. (Orságová, 2010)
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DAŇ DĚDICKÁ A DAROVACÍ – PODATEK OD SPADKÓW I
DAROWIZN

V následující části budou vysvětleny základní podmínky a principy uplatnění daně darovací a daně dědické v České republice a v Polsku. V České republice došlo od 1. ledna 2014
k výrazným změnám v oblasti daně darovací a dědické. Obě tyto daně se staly součástí
daně z příjmů. Vzhledem ke změnám v České republice budou tyto daně nejprve vymezeny s původní platností do konce roku 2013 a na konci kapitoly budou znázorněny změny,
které jsou v platnosti od 1. 1. 2014. Ze získaných znalostí bude v praktické části provedena
komparace daně darovací na praktickém příkladu se zaměřením na výši daňové povinnosti.

4.1 Daň dědická a darovací v České republice do konce roku 2013
Daň dědická a darovací je do konce roku 2013 upravena zákonem č. 357/1992 Sb., o dani
dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.
4.1.1 Poplatník daně
Poplatník daně dědické je dědic, za podmínek nabytí dědictví ze závěti či zákona. Poplatníkem daně darovací je nabyvatel. Dárce je poplatníkem daně darovací pouze v případě,
že obdarovaná osoba nemá trvalý pobyt nebo sídlo v tuzemsku. (§ 2, 5 zákona č. 357/1992
Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí)
Poplatníci jsou rozděleni do tří skupin podle příbuzenského vztahu k zůstaviteli nebo dárci.
I. skupina: příbuzní v řadě přímé a manželé,
II. skupina: příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci a neteře, strýcové a tety), manželé dětí a rodičů, děti a rodiče manžela a osoby, které s poplatníkem žily ve společné domácnosti minimálně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele),
III. skupina: ostatní fyzické a právnické osoby. (§ 11 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí)
4.1.2 Základ daně a osvobození od daně
Základem daně dědické a darovací je hodnota nabytého majetku po odečtení dluhů, ceny
majetku, který je od těchto daní osvobozen a dalších závazků souvisejících s nabytým majetkem. (§ 4, 7 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu
nemovitostí)
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Od daně dědické a darovací je osvobozen nabytý majetek mezi osobami zařazenými do I.
a II. daňové skupiny. U osob zařazených do III. daňové skupiny jsou osvobozeny od daně
movité věci osobní potřeby za splnění podmínek maximální ceny 20 000 Kč a skutečnosti,
že nebyly součástí obchodního majetku po dobu 1 roku před nabytím. Dále peněžní prostředky, cenné papíry a vklady na účtech u bank, s výjimkou těch, které byly zřízeny
pro podnikatelské účely. V úhrnu nesmí přesahovat tato hodnota částku 20 000 Kč u osob
III. skupiny. Od daně darovací je taktéž osvobozeno příležitostné bezúplatné nabytí movitého majetku v maximální výši 3 000 Kč. (§ 19 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické,
dani darovací a dani z převodu nemovitostí)
4.1.3 Sazby daně
Sazby daně dědické a darovací jsou pro každou daňovou skupinu jiné a jsou rozděleny
do pásem, podle hodnoty nabytého majetku. Výše sazeb, podle zákona č. 357/1992 Sb.,
o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí pro jednotlivé daňové skupiny
je uvedena v příloze č. 8.
4.1.4 Daňová povinnost
Daňové přiznání k dani dědické a darovací má poplatník povinnost podat místně příslušnému správci daně do 30 dnů ode dne, kdy mu vznikla povinnost k dani dědické a darovací. Pokud jde o daň dědickou, jedná se o den, kdy bylo skončeno dědické řízení (po rozhodnutí příslušného orgánu), u daně darovací se jedná o den nabytí movitého majetku
či majetkového prospěchu nebo den, kdy byl tento majetek poskytnut do ciziny. (§ 21 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí)

4.2 Daň dědická a darovací v České republice od roku 2014
Od 1. ledna 2014 došlo ke zrušení zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací
a dani z převodu nemovitostí a daň dědická a darovací se stala součástí zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů.
4.2.1 Daň darovací
Od 1. ledna 2014 jsou dary nově označovány jako bezúplatné příjmy a náleží do § 10 ostatní příjmy, který upravuje zákon o daních z příjmů. Od daně jsou osvobozeny bezúplatné příjmy od příbuzných v linii přímé a vedlejší, dále od osoby, se kterou nejméně
po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu poplatník žil ve společné do-
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mácnosti a bezúplatné příjmy nabyté příležitostně, za podmínky, že jejich hodnota nepřesahuje 15 000 Kč. (Marková, 2013, s. 19) Nejvýraznější změna nastává v sazbě daně, která
se sjednotí se sazbou daně z příjmů a činí 15 %. (Marková, 2013, s. 21) Nově nemá poplatník povinnost podat daňové přiznání do 30 dnů od nabytí bezúplatného příjmu, ale podává daňové přiznání v souhrnné výši za celé zdaňovací období v termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů.
4.2.2 Daň dědická
V platnosti od 1. ledna 2014 se dědictví označuje jako bezúplatný příjem, který je upraven
v § 4a Zákona o daních z příjmů, jenž stanovuje osvobození od daně z nabytí dědictví nebo
odkazu. (Marková, 2013, s. 12) Od daně dědické je tedy nově osvobozen bezúplatný příjem od osob zařazených do III. skupiny, takže se nepodává ani daňové přiznání.

4.3 Daň dědická a darovací v Polsku
Daň dědická a darovací je daní majetkovou a upravuje ji zákon ze dne 28. července 1983,
o dani dědické a darovací, ve znění pozdějších předpisů.
4.3.1 Poplatník daně
Poplatníky daně darovací a daně dědické lze rozdělit do tří skupin, podle příbuzenského
vztahu k osobě, od níž poplatník nabyl majetek či vlastnická práva.
I. skupina: manžel, manželka, potomci, předci, nevlastní rodiče, sourozenci, zeť, snacha,
II. skupina: potomci sourozenců, sourozenci rodičů, potomci a manželé nevlastních dětí,
manželé sourozenců, manželé dalších potomků,
III. skupina: ostatní nabyvatelé. (§ 14 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r., o podatku od spadków i darowizn)
4.3.2 Základ daně a osvobození od daně
Základem daně dědické a darovací je tržní hodnota nabytého majetku a vlastnických práv
po odečtení dluhů, poplatků a jiných závazků, které jsou přímo spjaty s nabytým majetkem
či vlastnickými právy. (§ 7 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r., o podatku od spadków i darowizn)
Od daně jsou osvobozeny dary a dědictví, pokud jejich tržní hodnota nepřesahuje částku
9 637 PLN v případě nabyvatele, který je zařazen do I. daňové skupiny. Pokud je nabyva-
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telem osoba zařazená do II. daňové skupiny, od daně je osvobozena částka do výše 7 276
PLN a pro nabyvatele, zařazené do III. daňové skupiny platí osvobození od daně do částky
4 902 PLN. (§ 9 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r., o podatku od spadków i darowizn) Od daně jsou mimo jiné dále osvobozeny zděděné lůžkoviny, oblečení, nábytek, umělecká díla,
byt o rozloze nepřesahující 110 m2, který nabyvatel v I. daňové skupině získal darem
i dědictvím a nabyvatel v II. a III. skupině pouze dědictvím a většina nemovitostí za splnění zákonem stanovených podmínek. (§ 4, 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r., o podatku
od spadków i darowizn)
4.3.3 Sazby daně
Sazba daně dědické a daně darovací je progresivní a výše daně, kterou je poplatník povinen zaplatit se stanovuje na základě daňové stupnice, vyplývající ze zákona o dani dědické
a dani darovací. Sazba daně, kterou je zdaněn nabytý majetek či vlastnická práva závisí
na zařazení nabyvatelů do jednotlivých daňových skupin a na hodnotě nabytého majetku
či vlastnického práva. Daň se ovšem počítá až ze základu daně, který překračuje částku
od daně osvobozenou. Pokud například hodnota nabytého majetku překročí hranici prvního
daňového pásma, sazba daně se změní. Změna sazby se však netýká celé hodnoty nabytého
majetku, ale jen částky, která překračuje první pásmo. V tabulkách 3 až 5 jsou uvedeny
výše sazeb pro jednotlivé daňové skupiny spolu se způsobem výpočtu daně. (§ 15 ustawy
z dnia 28 lipca 1983 r., o podatku od spadków i darowizn)
Tabulka 3 Sazby daně pro I. daňovou skupinu (Zdroj: Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r.,
o podatku od spadków i darowizn)
I. skupina
Základ daně v polských zlotých
Nad

10 278
20 556

Daň

Do
10 278

3%

20 556

308,30 PLN + 5 % rozdílu nad 10 278 PLN
822,20 PLN + 7 % rozdílu nad 20 556 PLN
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Tabulka 4 Sazby daně pro II. daňovou skupinu (Zdroj: Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r.,
o podatku od spadków i darowizn)
II. skupina
Základ daně v polských zlotých
Nad

10 278

Daň

Do
10 278

7%

20 556

719,50 PLN + 9 % rozdílu nad 10 278 PLN
1 664,50 PLN + 12 % rozdílu nad 20 556 PLN

20 556

Tabulka 5 Sazby daně pro III. daňovou skupinu (Zdroj: Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r.,
o podatku od spadków i darowizn)
III. skupina
Základ daně v polských zlotých
Nad

10 278

Daň

Do
10 278

12 %

20 556

1 233,40 PLN + 16 % rozdílu nad 10 278 PLN

20 556

2 877,90 PLN + 20 % rozdílu nad 20 556 PLN

4.3.4 Daňová povinnost
Daňoví poplatníci jsou povinni předložit do jednoho měsíce ode dne, kdy jim vznikla povinnost k dani dědické a darovací na příslušný finanční úřad daňové přiznání na předepsaném tiskopise spolu s doklady, které mají vliv na stanovení základu daně. Ministr financí
určuje nařízením druh daňového přiznání, stejně jako podrobný rozsah údajů v daňovém
přiznání obsažených s přihlédnutím zejména na jméno a poslední známou adresu zůstavitele nebo dárce, údaje o předmětu daně, údaje o daňovém poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, včetně jména, adresy a údajů, potřebných pro zařazení do daňové
skupiny podle blízkosti příbuzenského vztahu. (§ 17a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r.,
o podatku od spadków i darowizn)
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HARMONIZACE A KOORDINACE DANÍ V EVROPSKÉ UNII

Daňová politika tvoří velmi důležitou oblast společného zájmu členských zemí v rámci
uskupení založeného na jednotném vnitřním trhu. (Láchová, 2007, s. 37) V současnosti
Evropská unie sestává z 28 členských zemí. Polsko se stalo členem Evropské unie v roce
2004, došlo tedy k harmonizaci polského práva s právem evropským, včetně harmonizace
oblasti přímých daní. (Skalická, 2010)

5.1 Daňová harmonizace
Podle Nerudové (2011, s. 15) představuje daňová harmonizace proces, který má za úkol
sbližování daňových soustav států na základě společných pravidel. Široký (2012, s. 31)
dodává, že se harmonizace netýká pouze konstrukcí daní, ale i jejich administrativy, kterou
je myšlena například daňová kontrola, povinnosti plátce či inkaso daně. Harmonizační proces každé daně probíhá vždy ve třech fázích:


určení daně, která má být harmonizována,



harmonizace daňového základu,



harmonizace daňové sazby. (Široký, 2012, s. 31)

Pokud vezmeme ve spojení s daňovou harmonizací v úvahu různé souvislosti, jako jsou
daňové sazby, daňové základy a aplikované daně, můžeme daňovou harmonizaci rozlišit
na několik úrovní: (Nerudová, 2011, s. 15)


Rozdílné daně ve všech zemích a tuto úroveň můžeme dále rozčlenit na situace,
kdy:
o harmonizace neexistuje – tato situace nastane v případě, že neexistují
smlouvy o zamezení dvojího zdanění a také neexistuje ani spolupráce
na administrativní úrovni,
o existuje takzvaná mírná harmonizace – ta zaznamenává existenci smluv
o zamezení dvojího zdanění a také existenci další spolupráce na administrativní úrovni. (Nerudová, 2011, s. 15-16)



Některé daně společné, některé daně národní, přičemž při této úrovni harmonizace se užívá pojem dílčí harmonizace. (Nerudová, 2011, s. 16)



Stejné daně ve všech zemích a tuto úroveň lze následovně členit na situace, kdy
existují:
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o nominální harmonizace – jedná se o uplatnění stejných daní ve všech státech, ale s rozdílnými daňovými základy,
o harmonizace základů daně – ve všech zemích jsou uplatňovány stejné daňové základy a daně, ale jsou zde rozdílné daňové sazby,
o celková harmonizace – jedná se o výsledek strukturální harmonizace
a harmonizace daňových sazeb. (Nerudová, 2011, s. 16)
Jako cíl definuje Evropské společenství zavedení jednotného trhu a jeho hladké fungování
z pohledu daňové harmonizace. (Nerudová, 2011, s. 16)

5.2 Daňová koordinace
Nerudová (2011, s. 19) definuje daňovou koordinaci jako první stupeň mezinárodního postupu, vedoucího ke sblížení daňových systémů. Daňová koordinace zahrnuje jakékoliv
přizpůsobování daňového systému jednoho státu k daňovému systému státu druhého, což
dokazuje, že obsahuje širší oblasti v přizpůsobování než daňová harmonizace. Zatímco
daňová harmonizace vede k jednotnosti daňových systémů, daňová koordinace nikoliv.
(Nerudová, 2011, s. 19)
Daňovou koordinaci je možno rozčlenit na smluvní a spontánní. (Nerudová, 2011, s. 19)
Smluvní daňovou koordinací se rozumí smluvní vyjednávání států, při němž jsou zavázání chovat se určitým způsobem. V rámci Evropské unie lze uvést příklad smluvní daňové
koordinace, kterým je vytvoření společných pravidel pro zdaňování korporací. (Nerudová,
2011, s. 19)
Spontánní daňová koordinace je jednostranná, to znamená, že nepředstavuje vyjednávání
s jinými státy. Tato daňová koordinace je obvykle výsledkem daňové soutěže. V rámci
Evropské unie lze uvést jako příklad snižování nominálních národních sazeb daně z korporátních příjmů, především z důvodu tlaku daňové konkurence, která existuje v oblasti korporativního zdaňování. (Nerudová, 2011, s. 19)
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SROVNÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

6

Tato kapitola bakalářské práce je zaměřena na odlišnosti ve stanovení daně z příjmů fyzických osob v České republice a v Polsku. V poslední části této kapitoly bude zpracován
praktický příklad na komparaci daňové povinnosti poplatníka daně z příjmů fyzických
osob.
Nejprve je však vhodné zohlednit příjmy, které plynou České republice a Polsku z daně
z příjmů fyzických osob. Daň z příjmů fyzických osob náleží do skupiny 1100 (podle údajů OECD) a procentuální podíl příjmů, plynoucích z této daně k hrubému domácímu produktu vyjadřuje obrázek 1. Podle údajů OECD a Eurostatu jsou k dispozici údaje do roku
2011, takže jsem si pro názornost zvolila srovnání v letech 2008 – 2011. Ve sledovaných
letech jsou procentuální příjmy z této daně k HDP v České republice téměř stabilní.
Z obrázku 1 lze ovšem vyčíst snížení inkasa z této daně k HDP po roce 2008, což je pravděpodobně způsobeno změnou sazby daně. V roce 2008 byly v Polsku tři sazby daně
z příjmů fyzických osob, a to nejnižší ve výši 19 %, dále 30% sazba daně a sazba daně
ve výši 40 %. V roce 2009 byly zavedeny sazby daně dvě ve výši 18 % a 32 %, které jsou
aktuální i v této době, čímž se snížil i příjem z daně z příjmů FO k HDP a v následujících
sledovaných letech je stabilní.
6
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Obrázek 1 Procentuální podíl příjmu z daně z příjmů fyzických osob k HDP (Vlastní
zpracování dle OECD)
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Nejvýznamnější rozdíly spočívají ve stanovení základu daně, pokud jde o příjem ze závislé
činnosti. V České republice je základem pro výpočet daně superhrubá mzda, neboli hrubá
mzda zvýšená o sociální a zdravotní pojištění, hrazené zaměstnavatelem. Konkrétně je
to hrubá mzda, zvýšená o sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 25 % z hrubé
mzdy a o zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 9 % z hrubé mzdy. V Polsku je základ daně vypočten z hrubé mzdy, kterou lze před samotným výpočtem daňové
povinnosti snížit o sociální pojištění hrazené zaměstnancem a o náklady vynaložené
na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Částka odpočtu nákladů na dosažení, zajištění
a udržení příjmů je pevně daná a odvíjí se od skutečnosti, zda vykonává poplatník v daném
zdaňovacím období jedno či více zaměstnání a taky od skutečnosti, zda do zaměstnání dojíždí či nikoliv. Výše odpočtu nákladů na dosažení, zajištění a udržení příjmů je uvedena
v tabulce 6.
Tabulka 6 Náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů v Polsku (Zdroj: Koszty uzyskania przychodów, 2013)
1 pracovní poměr
Více pracovních poměrů

měsíční odpočet

111,25 PLN

roční odpočet

1 335 PLN

maximální roční odpočet

2 002,05 PLN

měsíční odpočet

139,06 PLN

roční odpočet

1 668,72 PLN

maximální roční odpočet

2 502,56 PLN

1 pracovní poměr pro dojíždějící
Více pracovních poměrů pro dojíždějící

Z hlediska snížení základu daně lze v obou zemích využít různé odpočty, které se liší jak
svým druhem, tak výší, ve které je lze uplatnit. Polský daňový poplatník má nárok na odpočet výdajů na internetové připojení v maximální částce 760 PLN za rok, v České republice tato možnost odpočtu internetového připojení není. Příkladem může být také odpočet
darů na náboženské a veřejně prospěšné účely v maximální výši 6 % z ročního základu
daně pro polského daňového poplatníka. Český daňový poplatník má možnost vyššího odpočtu a to do konce roku 2013 v maximální výši 10 % z ročního základu daně, od roku
2014 v maximální výši 15 % z ročního základu daně. Dalším příkladem může být odpočet
daňové ztráty, kdy český daňový poplatník má možnost odpočtu v jednom zdaňovacím
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období v plném rozsahu, ovšem polský daňový poplatník má možnost odpočtu daňové
ztráty pouze ve výši 50 % této ztráty.
Sazby daně z příjmů fyzických osob jsou v obou státech odlišné. Zatímco v České republice je od roku 2008 zavedena rovná sazba daně ve výši 15 %, v Polsku je tomu jinak a sazby daně jsou stanoveny progresivním způsobem. Sazbu daně, kterou jsou zdaněny příjmy
daňového poplatníka, stanovují daňová pásma, vyjádřená v daňové stupnici. Tato stupnice
obsahuje dvě pásma zdanění. V prvním pásmu je zdaněn příjem do 85 528 PLN, přičemž
pro tento příjem platí sazba daně ve výši 18 %. Po překročení prvního pásma zdanění
se mění sazba daně na 32 %. Změna sazby se ovšem netýká celého příjmu daňového poplatníka, týká se pouze částky, která překračuje první pásmo. Příjem českého daňového
poplatníka je tedy zatížen nižší daní, než příjem daňového poplatníka v Polsku.
Tabulka 7 Daňová stupnice v Polsku v letech 2009 – 2014 (Zdroj: Stawki podatkowe,
2013)
Základ daně v polských zlotých
Daň
Nad

Do
85 528

18 % základu mínus 556,02 PLN
14 839,02 + 32 % rozdílu nad 85 528 PLN

85 528

Českým poplatníkům daně z příjmů fyzických osob se vypočtená daň snižuje o částky,
které jsou uvedeny v tabulce 8.
Tabulka 8 Slevy na dani v České republice (Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů)
Sleva na dani

Výše slevy

Na poplatníka

24 840 Kč

Na manželku (manžela)

24 840 Kč

Invalidita I. a II. stupně

2 520 Kč

Invalidita III. stupně

5 040 Kč

Držitel průkazu ZTP/P

16 140 Kč
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Na studenta

4 020 Kč

Na dítě

13 404 Kč

Z hlediska snížení daňové povinnosti jsou pro polského daňového poplatníka významné
následující slevy: sleva na poplatníka, sleva na vyživované dítě a odpočet příspěvku
na zdravotní pojištění. Roční sleva na poplatníka činí 556,02 PLN, odpočet příspěvku
na zdravotní pojištění lze až do výše 7,75 % z hrubého příjmu, po odečtení příspěvku
na sociální zabezpečení, hrazeného zaměstnancem. Polský daňový poplatník má nárok
na uplatnění slevy na vyživované děti pouze při splnění následujících podmínek: pokud je
v manželském svazku a jeho roční příjem nepřesáhne částku 112 000 PLN a pokud není
v manželském svazku (svobodný, ovdovělý, rozvedený), jeho roční příjem nesmí přesáhnout částku 56 000 PLN. Jak lze vidět v tabulce 9, tak čím více vyživovaných dětí, tím se
zvyšuje částka slevy na dani.
Tabulka 9 Slevy na děti v Polsku (Zdroj: Szulczewski, 2013)
Počet dětí

Sleva za měsíc

Sleva za rok

1 dítě

První dítě

92,67 PLN

1112,04 PLN

2 děti

První dítě

92,67 PLN

1112,04 PLN

Druhé dítě

92,67 PLN

1112,04 PLN

První dítě

92,67 PLN

1112,04 PLN

Druhé dítě

92,67 PLN

1112,04 PLN

Třetí dítě

139,01 PLN

1668,12 PLN

První dítě

92,67 PLN

1112,04 PLN

Druhé dítě

92,67 PLN

1112,04 PLN

Třetí dítě

139,01 PLN

1668,12 PLN

Čtvrté dítě

185,34 PLN

2224,08 PLN

Každé další dítě

185,34 PLN

2224,08 PLN

3 děti

4 děti

Další děti
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V tabulce 10 je pro názornost uvedeno srovnání dvou slev na dani, které jsou totožné
v České republice i v Polsku. Pro přepočet na českou měnu byl použit kurz ČNB
6,575 Kč/PLN platný k 3. 4. 2014 a částky byly zaokrouhleny na celé Kč. Jak lze vidět,
slevy na dani jsou v Polsku podstatně nižší, než v České republice. Například sleva na poplatníka je téměř 7x nižší pro polského daňového poplatníka. Sleva na jedno vyživované
dítě je v případě polského daňového poplatníka nižší téměř o polovinu.
Tabulka 10 Srovnání jednotlivých slev na dani (Vlastní zpracování)
Roční sleva na dani

Česká republika (Kč)

Polsko (Kč)

Na poplatníka

24 840

3 656

Na 1 vyživované dítě

13 404

7 312

V obou státech se liší také termín pro podání daňového přiznání. Daňoví poplatníci
v České republice mají povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob
do termínu 30. března následujícího roku, za který se daň vyměřuje. V případě zpracování
daňového přiznání advokátem či daňovým poradcem se posunuje termín pro podání daňového přiznání na 30. června následujícího roku, za který se daň vyměřuje. Polský daňový
poplatník má termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, oproti
českému daňovému poplatníkovi posunutý o měsíc, tedy na 30. dubna následujícího roku,
za který se daň vyměřuje.

6.1 Příklad na výpočet daně z příjmů fyzických osob
Následující příklad se zabývá výpočtem výsledné daňové povinnosti poplatníka daně
z příjmů fyzických osob v České republice a v Polsku.
Paní Nováková má 28 let a pracuje v zaměstnaneckém poměru ve firmě ABC, která se
nachází ve stejném městě, jako je její bydliště. Má dvě děti (9 let a 6 let). Její měsíční příjem činí 25 128 Kč. Pro názornost je určená každý měsíc stejná mzda, vyjádřená průměrnou mzdou v České republice pro rok 2013 (podle údajů Českého statistického úřadu).
Kromě příjmů ze zaměstnání nemá paní Nováková žádné vedlejší příjmy. Pro přepočet
měny byl použit kurz ČNB 6,575 Kč/PLN platný k 3. 4. 2014.
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Tabulka 11 Výpočet daně z příjmů fyzických osob v ČR (Vlastní zpracování)
Výpočet pro ČR (Kč)

Ukazatel

Česká republika (Kč)

Roční hrubá mzda

25 128 x 12

301 536

Superhrubá mzda

301 536 x 1,34

404 059

Základ daně zaokrouhlený
Daň (15 %)

404 000
404 000 x 0,15

60 600

Sleva na poplatníka

24 840

Sleva na děti

13 404 x 2

26 808

Daň po slevách

60 600 – 24840 - 26808

8 952

Zdravotní pojištění (4,5 %)

301 536 x 0,045

13 570

Sociální pojištění (6,5 %)

301 536 x 0,065

19 600

Zatížení příjmu z titulu da- (8 952/301 536) x 100
ňové povinnosti
Zatížení příjmu z titulu po- (33 170/301 536) x 100
jistného
Celkové zatížení příjmu

(42 122/301 536) x 100

2,97 %

11,00 %
13,97 %

Tabulka 12 Výpočet daně z příjmů fyzických osob v Polsku (Vlastní zpracování)
Ukazatel

Výpočet pro Polsko (PLN)

Polsko
(PLN)

Roční hrubá mzda

3 821,75 x 12

45 861

Daňově uznatelné náklady

111,25 x 12

1 335

Základ daně

45 861 – 1 335

44 526

Sociální pojištění celkem

4 476,03 + 687,92 + 1 123,59



důchodové
(9,76 %)

pojištění

starobní 45 861 x 0,0976

6 287,54
4 476,03
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důchodové

pojištění

invalidní 45 861 x 0,015

(1,5 %)


nemocenské pojištění (2,45 %)

44

687,92

45 861 x 0,0245

1 123,59

Základ pro výpočet zdravotního pojištění

45 861 - 6 287,54

39 573,46

Zdravotní pojištění (9 %)

39 573,46 x 0,09

3 561,61

Základ daně snížený o sociální pojištění

44 526 - 6 287,54

38 238,46

Základ daně snížený o sociální pojištění

38 238

zaokrouhlený na celé PLN
Daň (18 %)

38 238 x 0,18

Sleva na poplatníka

6 882,84
556,02

Sleva na zdravotní pojištění (7,75 %)

39 573,46 x 0,0775

3 066,94

Sleva na děti

1 112,04 x 2

2 224,08

Daň po slevách

6 882,84-556,02-3 066,942 224,08

Daň po slevách zaokrouhlena na celé

1 035,8

1 036

PLN
Zatížení příjmu z titulu daňové povinnos- (1 036/45 861) x 100
ti

2,26 %

Zatížení příjmu z titulu pojistného

(9 849,15/45 861) x 100

21,48 %

Celkové zatížení příjmu

(10 885,15/45 861) x 100

23,73 %

Pro názornost jsou základní ukazatele pro výpočet daňové povinnosti k dani z příjmů fyzických osob v České republice a v Polsku uvedeny v tabulce 13 v české měně. Pro přepočet měny byl použit kurz ČNB 6,575 Kč/PLN platný k 3. 4. 2014.
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Tabulka 13 Vypočtené hodnoty DPFO v české měně (Vlastní zpracování)
Česká republika (Kč)

Polsko (Kč)

Roční hrubá mzda

301 536

301 536

Základ daně

404 000

251 414,85

Daň

60 600

45 254,67

Sleva na poplatníka

24 840

3 655,8

Sleva na děti

26 808

14 623,3

Sleva na zdravotní pojištění

-

20 165,1

Výsledná daňová povinnost

8 952

6 811,7

Ukazatel

Z výpočtů vyplývá, že nižší daňová povinnost připadá na polského daňového poplatníka.
Výsledná daňová povinnost vyšla pro českého daňového poplatníka na 8 952 Kč a pro polského daňového poplatníka po přepočtu na 6 811,7 Kč. Jelikož se vycházelo z průměrného
příjmu v České republice, výsledná daňová povinnost v obou státech se liší zaokrouhleně
o 2 000 Kč, ale i tak se jedná o rozdíl, který člověk s průměrnými příjmy zaznamená. Tento rozdíl nám vyjadřuje také ukazatel zatížení příjmu z titulu daňové povinnosti, který vyšel v České republice o 0,71 % vyšší než v Polsku. I přes skutečnost, že v České republice
je 15% rovná sazba daně, to znamená nižší než v Polsku, kde se sazba daně pohybuje
od 18 % do 32 %, vyšla daňová povinnost v České republice vyšší. To je právě způsobeno
rozdílným systémem výpočtu daně z příjmu fyzických osob. V České republice je daňová
povinnost vypočtena z hrubé mzdy zvýšené o sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem
ve výši 25 % a o zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 9 %, kdežto
v Polsku je daňová povinnost vypočtena z hrubé mzdy, kterou lze před samotným výpočtem daňové povinnosti snížit o sociální pojištění hrazené zaměstnancem v celkové výši
13,71 % a taktéž lze tyto příjmy snížit o náklady vynaložené na jejich dosažení, zajištění
a udržení, z čehož plyne nižší základ pro výpočet daně. Vypočtená daň v obou státech se
liší daleko více, než výsledná daňová povinnost, což je způsobeno rozdílnými slevami
na dani, které jsou v České republice podstatně vyšší, než v Polsku. Příkladem může být
sleva na poplatníka. Tímto zvýhodněním lze ročně snížit daň v České republice o 24 840
Kč. V Polsku je toto zvýhodnění podstatně nižší, v přepočtu činí 3 656 Kč za rok.
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V případě ukazatele celkového zatížení příjmu, je v konečném důsledku pro poplatníka
výhodnější systém používaný v České republice. Tento ukazatel zaznamenává, jaký je odvod výsledné daňové povinnosti a příspěvků na sociální a zdravotní pojištění k hrubé mzdě
poplatníka. V případě polského daňového poplatníka je tento ukazatel téměř o 10 % vyšší
než u českého poplatníka, což je způsobeno vyššími odvody do veřejného rozpočtu z titulu
sociálního pojištění, které je v Polsku poplatník povinen odvádět v celkové výši 13,71 %
z hrubé mzdy a z titulu zdravotního pojištění, které odvádí ve výši 9 % z hrubé mzdy
po odečtení sociálního pojištění.
Vyplněné přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro tento příklad je obsaženo v příloze
č. 1 pro Českou republiku a v příloze č. 2 pro Polsko na formuláři PIT-37. K daňovému
přiznání v Polsku je nutno vyplnit přílohu na formuláři PIT/0, která poskytuje informace
o slevách na dani. K danému příkladu je ve formuláři PIT/0 uvedena sleva na dani na dvě
děti a tento formulář je obsažen v příloze č. 3.
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SROVNÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

7

Daň z příjmů právnických osob je daní přímou. Na rozdíl od daně z příjmů FO je konstrukce daně z příjmů právnických osob a metodika výpočtu v České republice a v Polsku
téměř totožná, včetně sazby daně, která činí v obou státech 19 %. V následujících částech
této kapitoly budou srovnány konstrukční prvky daně z příjmů právnických osob. Tyto
poznatky budou na konci kapitoly prakticky využity pro výpočet výsledné daňové povinnosti poplatníka daně z příjmů právnických osob na praktickém příkladu.
Procentuální podíl příjmů z daně z příjmů právnických osob k HDP vyjadřuje obrázek 2.
Z dostupných informací bylo zvoleno pro názornost, stejně jako u daně z příjmů fyzických
osob, období 2008 – 2011. Křivky inkasa daně z PO v České republice a v Polsku jsou od
roku 2008 klesající, s nejnižším inkasem v roce 2010. Z obrázku 2 je patrné, že vyšší příjmy plynou do státního rozpočtu a rozpočtů územních samosprávných celků z DPPO
v České republice, ovšem tohle může být zapříčiněno rozdílnou výší HDP v dané zemi.
Snížení inkasa z daně z příjmů právnických osob v České republice v roce 2009 může být
zapříčiněno sazbou daně, jejíž výše v roce 2008 činila 21 %, v roce 2009 se snížila o jedno
procento na 20 % a od roku 2010 činí tato sazba 19 %, která je v platnosti až do současnosti, proto lze na obrázku 2 vidět stejné příjmy z této daně v posledních dvou sledovaných
letech.
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Obrázek 2 Procentuální podíl příjmu z daně z příjmů právnických osob k HDP (Vlastní
zpracování dle OECD)
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Základ daně z příjmů právnických osob se v obou státech stanovuje obdobně. Jde o rozdíl
mezi dosaženými příjmy, které jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozené a daňově uznatelnými náklady se zachováním věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím
období. Při určování základu daně se vychází z hospodářského výsledku, kterým je zisk
nebo ztráta. Hospodářský výsledek se upravuje o položky, které zvyšují nebo snižují základ daně, například o náklady vynaložené na výzkum a vývoj a dary poskytnuté na veřejné účely.
Dále se základ daně upravuje o odčitatelné položky. Poplatník má možnost snížit si základ
daně v České republice i v Polsku o daňovou ztrátu, maximálně však v následujících 5
zdaňovacích obdobích, za které se daňová ztráta vyměřuje. Ztrátu lze odečíst v jednom
zdaňovacím období v České republice v plné výši, ovšem v Polsku nesmí překročit odpočet ztráty 50 % v jednom zdaňovacím období. Další odčitatelnou položkou od základu daně jsou výdaje vynaložené při realizaci projektů výzkumu a vývoje ve výši 100 % těchto
výdajů pro daňového poplatníka v České republice, v Polsku lze odečíst výdaje na pořízení
nových technologií v rámci výzkumu a vývoje pouze do výše 50 % těchto výdajů. Základ
daně lze snížit případně o další odpočty, které jsou stanoveny zákonem. Z uvedených odčitatelných položek ve formě ztráty a výdajů na výzkum a vývoj lze vidět rozdíl ve výši odpočtu v obou státech. Oba tyto odpočty lze uplatnit v České republice v plné výši, v Polsku
však jen do výše 50 % v jednom zdaňovacím období.
Po úpravě základu daně o odčitatelné položky lze základ daně v obou státech ještě snížit
o hodnotu poskytnutého daru na veřejné účely. V České republice lze uplatnit tyto dary
v minimální výši 2 000 Kč, maximálně však do výše 5 % ze základu daně do konce roku
2013, od roku 2014 se tato hranice posunuje na 10 % ze základu daně. V Polsku lze odečíst
dar v maximální výši 10 % ze základu daně v jednom zdaňovacím období. Pokud se však
jedná o dar, který je poskytnutý na charitativní účely ve prospěch církve, má polský daňový poplatník možnost odpočtu tohoto daru v plné výši. Takto upravený základ daně se
v České republice zaokrouhlí na celé tisíce Kč dolů, v Polsku se zaokrouhlí na celé PLN
podle matematických pravidel.
V tabulce 14 můžeme vidět, že si lze základ daně snížit v České republice o vyšší odpočet,
než je tomu v Polsku. Pouze dary na veřejné účely lze odečíst (s platností od roku 2014)
ve stejné výši a to v maximální výši 10 % ze základu daně. Výhodou je pro polského daňového poplatníka poskytnutí daru na charitativní účely církvi, který má možnost uplatnit
v plné výši.
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Tabulka 14 Srovnání odpočtů od základu daně (Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů a Orságová, 2010, vlastní zpracování)
Výše odpočtu
Druh odpočtu
Česká republika

Polsko

Daňová ztráta

100 %

50 %

Výzkum a vývoj

100 %

50 %

Dar na veřejné účely

5 % ze ZD (od r. 2014 10 % ze ZD)

10 %

Bez limitu

10 %

Dar na charitativní účely ve
prospěch církve

Pro výpočet daňové povinnosti se v České republice i v Polsku využívá lineární sazba
ve výši 19 % z upraveného základu daně.
Vypočtenou daňovou povinnost si český daňový poplatník dále snižuje o slevy na dani za
zaměstnance se zdravotním postižením ve výši 18 000 Kč za zdaňovací období a za zaměstnance s těžším zdravotním postižením ve výši 60 000 Kč za zdaňovací období. V Polsku tyto slevy na dani neexistují. Z uvedeného vyplývá výhoda pro českého daňového poplatníka (zaměstnavatele), který si může výrazně snížit výslednou daňovou povinnost zaměstnáním osob se zdravotním postižením nebo s těžším zdravotním postižením.

7.1 Příklad na výpočet daně z příjmů právnických osob
Poslední část této kapitoly je zaměřena na výpočet výsledné daňové povinnosti poplatníka
daně z příjmů právnických osob.
Podnik ABC, s. r. o. za rok 2013 vykázal zisk 530 000 Kč (80 608,37 PLN).
V posuzovaném roce společnost zaznamenala následující operace:
Ztrátu z předchozího roku, která činí 220 000 Kč (33 460 PLN). Poskytla peněžní dar
na charitativní účely církvi v hodnotě 65 000 Kč (9 885,93 PLN). Výdaje na pořízení nových technologií v rámci výzkumu a vývoje činí 46 000 Kč (6 996,2 PLN).
Pro přepočet měny byl použit kurz ČNB 6,575 Kč/PLN platný k 3. 4. 2014.
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Tabulka 15 Výpočet daně z příjmů právnických osob v ČR a v Polsku (Vlastní zpracování)
Ukazatel
Hospodářský výsledek

Česká republika (Kč)

Polsko (PLN)

530 000

80 608,37

Úprava HV pro daňové účely:


dar

+ 65 000

+ 9 885,93



výzkum a vývoj

+ 46 000

+ 6 996,2

Základ daně

641 000

97 490,5

Základ daně zaokrouhlený

641 000

97 491

Položky odčitatelné od ZD:


výzkum

- 46 000

- 3498,1



ztráta za předchozí rok

- 220 000

- 16 730

375 000

-

- 18 750

- 9 885,93

Upravený ZD

356 250

67 376,97

Upravený ZD po zaokrouhlení

356 000

67 377

Daň (19 %)

67 640

12 802

Snížený základ daně


odečet daru

V tabulce 8 jsou vyjádřeny základní ukazatele pro výpočet daňové povinnosti k dani
z příjmů právnických osob v České republice a v Polsku. Výpočty DPPO pro Polsko,
z tabulky 15, jsou přepočteny na českou měnu kurzem ČNB 6,575 Kč/PLN platným k 3. 4.
2014.
Tabulka 16 Vypočtené hodnoty DPPO v české měně (Vlastní zpracování)
Česká republika (Kč)

Polsko (Kč)

Hospodářský výsledek

530 000

530 000

Základ daně zaokrouhlený

641 000

641 003,3

Ukazatel

Položky odčitatelné od ZD:
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výzkum

- 46 000

- 23 000



ztráta za předchozí rok

- 220 000

- 110 000

375 000

-

- 18 750

- 65 000

Upravený ZD po zaokrouhlení

356 000

443 003,78

Daň

67 640

84 173

Snížený základ daně


odečet daru

Metodika výpočtu daně z příjmů právnických osob v České republice a v Polsku je téměř
stejná. Výsledná daňová povinnost vyšla pro českého daňového poplatníka ve výši 67 640
Kč, ovšem polský daňový poplatník musí za stejných podmínek a s jednotnou sazbou daně
19 % zaplatit na dani 12 802 PLN (84 173 Kč). Tento rozdíl je způsoben odčitatelnými
položkami od základu daně, které mohou být v obou zemích uplatněny v rozdílné výši.
Náklady vynaložené na pořízení nových technologií v rámci výzkumu a vývoje jsou
v České republice odčitatelné v plném rozsahu, v Polsku však lze tento odpočet provést
pouze do 50 % nákladů. Stejně je to i s odpočtem daňové ztráty, kterou lze v České republice v jednom zdaňovacím období odečíst v plné výši, ale polský poplatník má možnost
odpočtu daňové ztráty pouze do výše 50 % této ztráty v daném zdaňovacím období. Co se
týče odpočtu daru, tak v České republice lze odečíst dar na veřejné účely do maximální
výše 5 % ze sníženého základu daně (od roku 2014 činí maximální odpočet 10 %), oproti
tomu v Polsku lze odečíst dar, který byl poskytnut na charitativní účely církvi v plné výši.
K danému příkladu jsou vyplněna příslušná daňová přiznání. V příloze č. 4 je vypracováno
přiznání k dani z příjmů právnických osob v České republice a příloha k tomuto přiznání je
obsažena v příloze č. 5. Přiznání k dani z příjmů právnických osob v Polsku je uvedeno
v příloze č. 6 na formuláři CIT-8. Součástí je příloha na formuláři CIT-8/0, která obsahuje
informace o odpočtech od základu daně a daňově uznatelných nákladech, pro tento příklad
je zde uveden poskytnutý dar, ztráta z předchozího roku a výdaje na pořízení nových technologií v rámci výzkumu a vývoje. Formulář CIT-8/0 je uveden v příloze č. 7.
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SROVNÁNÍ DANĚ DĚDICKÉ A DAROVACÍ

V následující kapitole jsou uvedeny odlišnosti v konstrukci daně dědické a daně darovací
v České republice a v Polsku. Vzhledem ke skutečnosti, že v České republice došlo
od 1. ledna 2014 k výrazným změnám v oblasti daně darovací a dědické, je srovnání uvedeno jak s původní platností do konce roku 2013, tak s platností od roku 2014. V poslední
části této kapitoly je provedena komparace daně darovací na praktickém příkladu se zaměřením na výši daňové povinnosti, a jako u předchozích praktických příkladů je daňová povinnost vypočtena za rok 2013 ale kvůli změnám i za rok 2014.
Poplatníky daně dědické a daně darovací lze v obou státech rozdělit do tří skupin,
a to podle příbuzenského vztahu k osobě, od níž poplatník nabyl majetek či vlastnická práva. Rozdělení do skupin je v obou státech téměř totožné s rozdílem, kdy v Polsku není do
skupin zahrnuta osoba, která s poplatníkem žila ve společné domácnosti po dobu jednoho
roku před převodem nebo smrtí zůstavitele. Rozdělení do jednotlivých daňových skupin je
uvedeno v tabulce 17.
Tabulka 17 Srovnání poplatníků daně dědické a darovací (Zdroj: Zákon č. 357/1992 Sb., o
dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí a Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r.,
o podatku od spadków i darowizn, vlastní zpracování)
Daňové skupiny

Česká republika

Polsko

I. skupina

Příbuzní v řadě přímé a manželé

Manžel, manželka, potomci,
předci,

nevlastní

rodiče,

sourozenci, zeď, snacha
II. skupina

příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, Potomci sourozenců, sourosynovci a neteře, strýcové a tety), zenci rodičů, potomci a
manželé dětí a rodičů, děti a rodiče manželé nevlastních dětí,
manžela a osoby, které s poplatníkem manželé sourozenců, manžily ve společné domácnosti minimál- želé dalších potomků
ně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele)

III. skupina

Ostatní nabyvatelé

Ostatní nabyvatelé
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Základ daně dědické a darovací je v obou státech založen na stejném principu a je jím hodnota nabytého majetku po odečtení dluhů a dalších závazků souvisejících s nabytým majetkem.
V České republice je s platností do konce roku 2013 od daně dědické a darovací osvobozen
nabytý majetek mezi osobami zařazenými do I. a II. daňové skupiny. U osob zařazených
do III. daňové skupiny jsou osvobozeny od daně movité věci osobní potřeby, pokud nebyly
součástí obchodního majetku po dobu 1 roku před nabytím a jsou v maximální částce
20 000 Kč. Dále peněžní prostředky, cenné papíry a vklady na účtech u bank, s výjimkou
těch, které byly zřízeny pro podnikatelské účely. V úhrnu nesmí přesahovat tato hodnota
částku 20 000 Kč u osob III. skupiny. Od daně darovací je taktéž osvobozeno příležitostné
bezúplatné nabytí movitého majetku v maximální výši 3 000 Kč.
V případě daně dědické je v platnosti od 1. ledna 2014 osvobozen taktéž bezúplatný příjem
od osob zařazených do III. daňové skupiny, z čehož plyne, že z dědictví či odkazu se daň
dědická již neplatí. Daň darovací od 1. ledna 2014 platí nadále osoby zařazené do III. daňové skupiny. Osvobozeny od daně darovací tedy zůstávají příjmy od osoby zařazené
do I. a II. daňové skupiny, dále od osoby, se kterou nejméně po dobu jednoho roku před
získáním bezúplatného příjmu poplatník žil ve společné domácnosti a příjmy nabyté příležitostně jsou od daně nově osvobozeny v maximální výši 15 000 Kč.
Mimo osvobození uvedené v tabulce 18 jsou v Polsku osvobozeny od daně například zděděné lůžkoviny, oblečení, nábytek a umělecká díla.
Částky osvobozené od daně dědické a darovací jsou uvedeny v tabulce 18. Pro přepočet
měny byl použit kurz ČNB 6,575 Kč/PLN platný k 3. 4. 2014 a částky byly zaokrouhleny
na celé Kč.
Tabulka 18 Srovnání částek osvobozených od daně dědické a darovací (Zdroj: Zákon č.
357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí a Ustawa z dnia
28 lipca 1983 r., o podatku od spadków i darowizn, vlastní zpracování)
Daňová skupina

Polsko (PLN)

Polsko (Kč)

ČR do konce r. 2013 (Kč)

I. skupina

9 637

63 363

Osvobozeno zcela

II. skupina

7 276

47 840

Osvobozeno zcela

III. skupina

4 902

32 231

20 000
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V České republice i v Polsku jsou sazby daně darovací a daně dědické určeny daňovými
pásmy, kde se sazba daně odvíjí od zařazení nabyvatelů do jednotlivých daňových skupin
a na hodnotě nabytého majetku či vlastnického práva. V České republice je tomu tak
do konce roku 2013, kdy jsou sazby daně darovací pro jednotlivé daňové skupiny
a při daném základu daně uvedeny v tabulce 19, při výpočtu daně dědické je postup stejný
jako u daně darovací s rozdílem, že se výsledná částka vynásobí koeficientem 0,5.
Od 1. ledna 2014 tyto sazby daně již neplatí, bezúplatný příjem je zdaněn jednotnou sazbou daně ve výši 15 %. Sazby daně pro jednotlivé daňové skupiny a při daném základu
daně v Polsku jsou uvedeny v tabulce 20.
Tabulka 19 Daňová pásma v České republice do konce r. 2013 (Zdroj: Zákon č. 357/1992
Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, vlastní zpracování)
Základ daně

Částka v Kč + % přesahující spodní limit

Spodní limit

Horní limit

I. skupina

II. skupina

III. skupina

-

1 000 000

1%

3%

7%

1 000 000

2 000 000

10 000 + 1,3 %

30 000 + 3,5 %

70 000 + 9 %

2 000 000

5 000 000

23 000 + 1,5 %

65 000 + 4 %

160 000 + 12 %

5 000 000

7 000 000

68 000 + 1,7 %

185 000 + 5 %

520 000 + 15 %

7 000 000

10 000 000

102 000 + 2 %

285 000 + 6 %

820 000 + 18 %

10 000 000

20 000 000

162 000 + 2,5 %

465 000 + 7 %

1 360 000 + 21 %

20 000 000

30 000 000

412 000 + 3 %

1 165 000 + 8 %

3 460 000 + 25 %

30 000 000

40 000 000

712 000 + 3,5 %

1 965 000 + 9 %

5 960 000 + 30 %

40 000 000

50 000 000

1 062 000 + 4 % 2 865 000 + 10,5 %

8 960 000 + 35 %

50 000 000

a více

1 462 000 + 5 %

12 460 000 + 40 %

3 915 000 + 12 %
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Tabulka 20 Daňová pásma v Polsku (Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r., o podatku od spadków
i darowizn, vlastní zpracování)
Základ daně v Kč
Nad

67 578

I. skupina

II. skupina

III. skupina

Do

Daň

Daň

Daň

67 578

3%

7%

12 %

2 027 Kč

4 731 Kč

8 110 Kč

+

+

+

5 % rozdílu nad 67

9 % rozdílu nad

16 % rozdílu nad

578

67 578 Kč

67 578 Kč

5 406 Kč

10 944 Kč

18 922 Kč

+

+

+

7 % rozdílu nad

12 % rozdílu nad

20 % rozdílu nad

135 156 Kč

135 156 Kč

135 156 Kč

135 156

135 156

Jak lze z uvedených tabulek vidět, největší rozdíly nastávají v daňových pásmech. V České
republice je, do konce roku 2013, 10 pásem zdanění a rozmezí mezi jednotlivými pásmy
jsou daleko větší než v Polsku, kde jsou 3 pásma zdanění pro jednotlivé daňové skupiny.
Příkladem může být dar v hodnotě 200 000 Kč, který v České republice spadá do prvního
daňového pásma, zdaněného pro III. daňovou skupinu nejnižší sazbou daně ve výši 7 %,
naopak v Polsku spadá tento dar do posledního pásma, zdaněného nejvyšší sazbou daně.
První pásmo zdanění v České republice je až do hodnoty daru 1 000 000 Kč, v Polsku by
tento dar spadal až do posledního pásma zdanění. Od 1. ledna 2014 jsou v České republice
dary zdaněny sazbou daně ve výši 15 %, bez ohledu na pásma zdanění.
Daňové přiznání k dani dědické a darovací má poplatník v obou státech povinnost podat
do jednoho měsíce ode dne, kdy mu vznikla povinnost k dani dědické a darovací na příslušný finanční úřad. Od 1. ledna 2014 je tomu u daně dědické a darovací v České republice jinak. Daňové přiznání k dani darovací se podává v souhrnné výši za celé zdaňovací
období v termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů. Daňové přiznání k dani
dědické se nepodává vůbec.
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8.1 Příklad na výpočet daně darovací
Poslední část této kapitoly je zaměřena na výpočet výsledné daňové povinnosti k dani darovací v České republice a v Polsku na praktickém příkladu.
Pan Novák dostal v roce 2013 darem peněžní prostředky ve výši 250 000 Kč (38 023PLN).
Dárce je jeho kamarád, se kterým však není v žádném příbuzenském poměru, a tak náleží
do III. daňové skupiny. Pro přepočet měny byl použit kurz ČNB 6,575 Kč/PLN platný
k 3. 4. 2014.
Tabulka 21 Výpočet daně darovací v ČR a v Polsku (Vlastní zpracování)
Česká republika

Česká republika

do konce r. 2013

od r. 2014

(Kč)

(Kč)

250 000

Polsko

Polsko

(PLN)

(Kč)

250 000

38 023

250 001

20 000

-

4 902

32 231

Základ daně

230 000

250 000

33 121

217 770

Daňová povinnost

16 100

37 500

5 390,9

35 445,2

16 100

37 500

5 391

35 446

Ukazatel

Hodnota daru
Osvobození

od

daně

Daňová povinnost
zaokrouhlená

Z daru ve formě peněžních prostředků ve výši 250 000 Kč (38 023 PLN) vyplývá pro českého daňového poplatníka v případě výpočtu s platností do konce roku 2013 daňová povinnost ve výši 16 100 Kč a pro polského poplatníka v zaokrouhlené výši 35 446 Kč
(5 391 PLN). Výhodněji se jeví daňový systém uplatňovaný v České republice, kde má
poplatník podstatně nižší daňovou povinnost a to i přes skutečnost, že částka osvobozená
od daně je v Polsku vyšší.
Vzhledem k vyššímu osvobození od daně na straně polského poplatníka byl základ pro
výpočet daně nižší než v České republice, ovšem jelikož tento základ daně náleží do posledního daňového pásma, které je zdaněno nejvyšší částkou, vychází daň fixní, kterou
musí poplatník zaplatit 2 877,90 PLN (18 922 Kč) a k této částce se ještě vypočítává daň
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sazbou 20 % ze základu daně, který přesahuje hranici tohoto pásma. Jak je zřejmé, už fixní
daň z této částky vyšla vyšší než výsledná daň v České republice a to i bez připočítání dalších 20 % z překračující sumy. V České republice byl základ daně zdaněn sazbou 7 %,
jelikož tento dar náleží do prvního daňového pásma.
V obou zemích je metodický postup výpočtu daně dědické totožný s výpočtem daně darovací. Daňová pásma a sazby daně zůstávají ve stejné výši, pouze s tím rozdílem, že v České republice bude mít poplatník povinnost k dani dědické poloviční, jelikož výsledná částka daně se násobí koeficientem 0,5.
S platností od 1. ledna 2014 vyplývá pro českého daňového poplatníka z uvedeného příkladu daňová povinnost ve výši 37 500 Kč, na polského daňového poplatníka připadá daňová povinnost ve výši 35 446 Kč. Výhodněji se v tomto případě jeví daňový systém
uplatňovaný v Polsku. V Polsku se nadále výše sazby daně odvíjí od daňové stupnice, naopak v České republice je jednotná sazba daně ve výši 15 %. Jednotná sazba daně vyvolala
výrazné zvýšení daně u darů v nižší hodnotě, naopak u darů ve vyšší hodnotě se daň darovací sníží.
Podání daňového přiznání je součástí vyměřovacího řízení, daňový poplatník tedy pouze
vyplní daňové přiznání, které předloží správci daně. Správce daně vypočte a vyměří daň
(platebním výměrem). Daňový poplatník má povinnost tuto vyměřenou daň zaplatit
do 30 dní od doručení platebního výměru. Vyplněné daňové přiznání českého daňového
poplatníka je obsaženo v příloze č. 9. Vzhledem k rozsáhlosti daňového přiznání jsou zde
uvedeny pouze ty strany daňového přiznání, které vyplňuje poplatník. Přiznání k dani darovací u polského daňového poplatníka je uvedeno na formuláři SD-3 v příloze č. 10.
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ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A NÁVRH ZLEPŠENÍ

Systém stanovení daně z příjmu fyzických osob je v České republice a v Polsku odlišný,
z čehož plynou také rozdíly ve výsledné daňové povinnosti. Z praktického příkladu vyplývá nižší daňová povinnost pro polského daňového poplatníka, což je způsobeno právě rozdíly ve výpočtu daně. V České republice je základem pro výpočet daně hrubá mzda zvýšená o sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem kdežto v Polsku je základem
pro výpočet daně hrubá mzda snížená o náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů a dále o sociální pojištění hrazené zaměstnancem. Právě odpočet nákladů na dosažení, zajištění a udržení příjmů, který je uplatňován v Polsku bych doporučila zavést
v České republice. Částka nákladů, o kterou si může poplatník snížit základ daně, se odvíjí
od skutečnosti, zda je daňový poplatník za dané zdaňovací období zaměstnán v rámci jednoho pracovního poměru nebo zda vykonává pracovních poměrů více. Dále se tato částka
odvíjí od skutečnosti, zda musí poplatník do práce dojíždět, to znamená, pokud je místo
jeho trvalého či přechodného bydliště mimo obec, kde se nachází jeho zaměstnavatel.
V případě, že musí poplatník do zaměstnání dojíždět, má nárok na vyšší odpočet těchto
nákladů, což se mi zdá jako vhodné řešení i v České republice, kde za prací cestuje poměrně velký počet lidí a tato možnost odpočtu by mohla sloužit jako určitá náhrada vynaložených nákladů na dopravu do zaměstnání. Metodika výpočtu daňové povinnosti je dle mého
názoru v České republice jednodušší, stejně tak jako vyplnění daňového přiznání. V Polsku
se mi jeví jako největší problém výběr formuláře daňového přiznání a patřičných příloh.
Výběr formuláře závisí na zdroji příjmů daňového poplatníka a způsobu vypořádání daně,
proto bych doporučila způsob využívaný v České republice, a to jeden formulář k dani
z příjmů fyzických osob, ke kterému si poplatník zvolí potřebné přílohy.
Metodika stanovení výše daně z příjmů právnických osob v České republice a v Polsku je
téměř totožná. Rozdíly jsou v odčitatelných položkách od základu daně. Významný je například odpočet daňové ztráty, kterou má možnost daňový poplatník v České republice
odečíst v plné výši v jednom zdaňovacím období, polský poplatník má však možnost odpočtu pouze do výše 50 % daňové ztráty v daném zdaňovacím období. Z hlediska snížení
daňové povinnosti je v Polsku výhodné poskytnout dar na charitativní účely církvi, jelikož
je tento typ daru odčitatelný v plné výši, kdežto v České republice se jedná o dar na veřejné
účely, který je možnost odečíst, stejně jako ostatní dary, maximálně do výše 5 % ze sníženého základu daně do konce roku 2013, od roku 2014 do 10 %. Z hlediska snížení výsledné daňové povinnosti bych doporučila zavést v Polsku slevy na dani na zaměstnance
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se zdravotním postižením, což by přispělo k zaměstnanosti zdravotně postižených osob.
V České republice si lze takto snížit daň o částku 18 000 Kč za každého zaměstnance
se zdravotním postižením a o částku 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením za dané zdaňovací období. Stejně jako u daně z příjmů fyzických osob mi
přijde složitý výběr formuláře daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob
v Polsku. Z hlediska zjednodušení správy daní bych navrhla jednotný formulář daňového
přiznání jak je tomu České republice, ke kterému poplatník přiloží potřebné přílohy.
Daň darovací a dědická je v České republice i v Polsku založena na stejném principu výpočtu, jak lze vidět i v praktickém příkladu, ve kterém je vypočtena daňová povinnost
z daru ve výši 250 000 Kč. Z hlediska výsledné daňové povinnosti je pro výpočet v roce
2013 výhodnější systém uplatňovaný v České republice a to i přes skutečnost, že částka
osvobozená od daně je na straně polského poplatníka vyšší. Důvodem je rozdílná daňová
stupnice. V České republice je 10 pásem zdanění, přičemž do prvního pásma náleží dary
v hodnotě max. 1 000 000 Kč, zdaněné sazbou 7 % pro III. daňovou skupinu. Naopak
v Polsku jsou tyto pásma pouze tři, přičemž dar v hodnotě 38 023 PLN náleží už do posledního daňového pásma, s výslednou daňovou povinností 2 877,90 PLN s přičtením 20
% rozdílu nad 20 556 PLN. Z hlediska snížení výsledné daňové povinnosti k dani darovací
v Polsku bych doporučila přidat více pásem do daňové stupnice nebo zvýšit základ daně
u jednotlivých pásem. Výsledná daňová povinnost se liší při výpočtu daru v roce 2014. Na
polského daňového poplatníka připadá nižší daňová povinnost, výhodněji se tedy v tomto
případě jeví daňový systém uplatňovaný v Polsku. V Polsku se nadále výše sazby daně
odvíjí od daňové stupnice, naopak v České republice je jednotná sazba daně ve výši 15 %.
Jednotná sazba daně vyvolala výrazné zvýšení daně u darů v nižší hodnotě, naopak u darů
ve vyšší hodnotě se daň darovací sníží. Daňové přiznání k dani darovací je v České republice i v Polsku z hlediska vyplnění obdobné, daňový poplatník vyplní své osobní informace
a informace o dárci. Dále má povinnost vyplnit údaje o nabytém majetku a jeho hodnotu.
Takto vyplněné daňové přiznání předloží správci daně, který poté daň vypočte a vyměří.

UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

60

ZÁVĚR
Hlavním cílem bakalářské práce bylo provést srovnání daňového zatížení daní z příjmů
fyzických osob, daní z příjmů právnických osob a zdaněním dědictví a darů v České republice a v Polsku a na základě zhodnocených výsledků navrhnout a doporučit případná zlepšení v oblasti daňového zatížení vybranými daněmi v České republice a v Polsku.
Práce byla rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické.
V teoretické části bylo nutno nejprve vymezit základní daňové pojmy a také daňovou soustavu jak v České republice, tak v Polsku. Následující kapitoly byly zaměřeny postupně
na aktuální podmínky ve stanovení daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a daně dědické a darovací v obou státech. Závěr teoretické části obsahoval harmonizaci a koordinaci daní v Evropské unii.
Praktická část byla zaměřena na srovnání konstrukčních prvků daně z příjmů fyzických
osob, daně z příjmů právnických osob a daně dědické a darovací v České republice
a v Polsku. Následně byl u každé daně uveden praktický příklad na výpočet výsledné daňové povinnosti poplatníka, včetně vyplnění příslušných daňových přiznání.
Metodika výpočtu daně z příjmů fyzických osob v České republice a v Polsku je odlišná.
V České republice je daň vypočtena z hrubé mzdy, zvýšené o sociální a zdravotní pojištění,
které hradí zaměstnavatel, zatímco v Polsku je daň vypočtena z hrubé mzdy snížené o sociální pojištění hrazené zaměstnancem a o náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Rozdíl spočívá také v sazbě daně, která je v České republice ve výši 15 %
ze základu daně, v Polsku jsou sazby daně dvě – 18 % a 32 % ze základu daně.
Výpočet daně z příjmů právnických osob je v obou zemích téměř totožný, včetně sazby
daně, která činí 19 %. Rozdíl je v odčitatelných položkách od základu daně, které lze
v obou zemích uplatnit v rozdílné výši.
U daně dědické a darovací je uplatňován obdobný výpočet daňové povinnosti. Rozdíl spočívá v částce, která je osvobozená od daně a taky v sazbě daně, kterou stanovují daňová
pásma. V České republice je s platností od roku 2014 sazba daně darovací ve výši 15 %.
V závěrečné kapitole praktické části byly zhodnoceny výsledky a navržena případná zlepšení v oblasti správy daní v České republice a v Polsku.
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apod.

A podobně.

Atd.

A tak dále.

EHP

Evropský hospodářský prostor.

ČNB

Česká národní banka.

HV

Hospodářský výsledek.

ČR

Česká republika.

PR

Polská republika.

PLN

Polský zlotý.

FO

Fyzická osoba.

PO

Právnická osoba.

ZD

Základ daně.

DPFO

Daň z příjmů fyzických osob.

DPPO

Daň z příjmů právnických osob.

HDP

Hrubý domácí produkt.

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development.
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