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Komparace daně z příjmů fyzických osob v ČR a ve Velké Británii
Cílem práce bude porovnat konstrukci daně z příjmů fyzických osob obou
zemí se zaměřením na daňové zatížení příjmů zaměstnanců.
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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:

x

Připomínky a otázky k obhajobě:
1. Stanovení základu daně z příjmů ze zaměstnání je u obou systémů odlišný. Myslíte si, že
je vhodné příjmy ze zaměstnání snižovat o výdaje anebo preferujete jejich zdanění
v hrubé výši?
2. Jedním z požadavků na dobrý daňový systém bývá přesnost případně její relativní
jednoduchost. Jakou konstrukci osobní důchodové daně byste určila za přesnější nebo
jednoduší, při porovnání daně v ČR a ve VB?

Práce

je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)

Navržený klasifikační stupeň:
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