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Práce analyzuje efektivnost ãeského daÀového systému z pohledu administ-
rativních a vyvolan˘ch nákladÛ daÀového systému – její souãástí není proble-
matika mûfiení nadmûrn˘ch daÀov˘ch bfiemen.

Identifikace a metodologie mûfiení administrativních nákladÛ pro podmínky
ãeského daÀového systému jsou souãástí první ãásti práce. Následují otázky spo-
jené s vymezením vyvolan˘ch nákladÛ zdanûní – zejména diskuze spojená s ur-
ãením rÛzn˘ch druhÛ vyvolan˘ch nákladÛ a uÏitkÛ daÀového systému a jejich
propojení s administrativními náklady daní. Zabudování konceptu vyvolan˘ch
(a pfiípadnû i administrativních) nákladÛ a uÏitkÛ daÀového systému umoÏÀuje
mûfiit tzv. celkové spoleãenské náklady zdanûní.

Dal‰í ãást práce je vûnována mûfiení administrativních nákladÛ v podmínkách
âR. Na základû detailních údajÛ o rozloÏení pracovních agend a pomocí ex-
pertních odhadÛ je proveden v˘poãet administrativních nákladÛ pro skupiny
daní spravovan˘ch rÛzn˘mi vládními agenturami i pro jednotlivé danû spravo-
vané územními finanãními orgány. Administrativní náklady celého ãeského da-
Àového systému (ÚFO, celní orgány, âSSZ a zdravotní poji‰Èovny) byly ve sle-
dovaném roce vyãísleny na 1,53 % celkov˘ch daÀov˘ch v˘nosÛ. Nejvy‰‰í
administrativní náklady spojené s v˘bûrem daní vznikají u ÚFO – 3,47 % z da-
Àov˘ch v˘nosÛ spravovan˘ch tûmito úfiady, nejniÏ‰í pak u âSSZ – 0,43 % z v˘-
nosÛ pojistného na sociální zabezpeãení. Administrativní náklady zdravotních
poji‰Èoven se pohybují kolem 0,9 % v˘nosu pojistného a náklady celních orgánÛ
na v˘bûr cel, DPH a selektivních spotfiebních daní ãiní zhruba 1,5 % jejich v˘-
nosu.

Získané údaje umoÏÀují odhadnout, Ïe administrativní náklady u daní spra-
vovan˘ch ÚFO v intervalu 0–2 % se t˘kají selektivních spotfiebních daní, DPPO,
DPH a DPFO, náklady v intervalu 3–5 % jsou pravdûpodobnû spojeny s v˘bû-
rem danû z pfievodu nemovitostí, náklady vlády na v˘bûr danû silniãní se po-
hybují mezi 6–10 % v˘nosu a pro daÀ z nemovitostí, daÀ darovací a dûdickou
a místní poplatky u men‰ích mûst jsou náklady spojené s v˘bûrem vy‰‰í neÏ
15 %.

V poslední ãásti anal˘zy na vzorku 31 osob odhadujeme velikost vyvolan˘ch
nákladÛ pro jednotlivé ãeské danû. Anal˘za ukázala, Ïe nejefektivnûj‰í je z hle-
diska v˘‰e vyvolan˘ch daÀov˘ch nákladÛ pfiekvapivû daÀ z pfiidané hodnoty –
ve vût‰inû literatury zamûfiené na daÀovou politiku je tato daÀ chápána jako
daÀ s vysok˘mi nároky na daÀové poplatníky. RovnûÏ silniãní daÀ a daÀ z pfií-
jmÛ právnick˘ch osob se jeví z hlediska vyvolan˘ch nákladÛ relativnû efektivní.
Vysoce nákladná je daÀ z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob, které podávají daÀová pfiiznání
samy. Nejvy‰‰í vyvolané náklady jsou spojeny s daní z nemovitostí. DosaÏené
absolutní hodnoty vyvolan˘ch nákladÛ jsou obtíÏnû srovnatelné s údaji obdob-
n˘ch zahraniãních studií – dÛvodem je zejména vztaÏení získan˘ch údajÛ k prÛ-
mûrné v˘‰i odvádûné danû na jednoho daÀového poplatníka pro pfiíslu‰nou daÀ
v âR.
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The first part of the paper discusses various methodologies for measuring the administrative
costs (AC) and compliance costs (CC) of taxation. Next, we analyze the overall AC of the Czech
tax system. The results show that, overall, the AC of the Czech tax system are approximately
1.5% of the total tax revenue (the AC of the tax authority are 3.5% of their tax revenue, the AC
of the customs and excise authority are 1.5%, and the AC of the social security administration
are 0.5%). The preliminary results of CC measurement show that the most effective Czech taxes
are value-added taxes, corporate income tax, and the road tax. Relatively higher administrative
costs were observed with personal income tax and real estate tax.


