
Příloha č. 1 

 

Srovnání daňového a odvodového systému se zeměmi mimo Evropu 

 

Výše daňové povinnosti je v evropských zemích v průměru podstatně vyšší než v 

ostatních vyspělých zemích světa. Vůbec nejnižší daňové zatížení je mimo Evropu                  

v Japonsku, USA a Austrálii. V těchto zemích se celková daňová zátěž pohybuje těsně pod 

30 % k HDP, což je na evropské poměry těžko představitelné – v EU je to v průměru 38 %     

k HDP. 

Ekonomika těchto ekonomických tahounů (Japonsko, USA, Austrálie) jednotlivých 

kontinentů se vyznačuje vysokým stupněm modernizace s velkou mírou přidané hodnoty. Ve 

všech třech zemích je široké využívání moderních technologií a vysoká technologická 

infrastrukturní vyspělost mnohých domácích podniků. Pro všechny zmíněné země platí, že je 

zde poměrně málo vybíraných daní. Platební morálka většiny daňových poplatníků je však 

velmi vysoká. Současně je v těchto zemích velice přísný a důsledný systém kontroly daní. 

Daňový systém je založen na tradičním rozdělení na přímé a nepřímé daně. 

 

Austrálie 

 

Daň z příjmů fyzických osob 

V Austrálii se vybírá pouze centrální daň z příjmů fyzických osob. Systém je poměrně 

jednoduchý a průhledný. Existuje velmi málo výjimek a nezdanitelných položek. Sazba daně 

u společného zdanění manželů: 

• příjem od 0 – 6000 AUD - sazba daně 0 %, 

• příjem od 6000 do 21 600 AUD - sazba daně 17 %, 

• příjem od 21 600 do 63 000 AUD - sazba daně 30 %, 

• příjem od 63 000 do 80 000 AUD - sazba daně 42 %, 

• příjem nad 80 000 AUD - sazba daně 47 %. 

 

Sociální a zdravotní pojištění 

Na sociálním a zdravotním pojištění odvádí zaměstnavatel za svého zaměstnance 6 % z 

jeho celkové hrubé mzdy. Zaměstnanec ze své hrubé mzdy odvádí pouze daň z příjmů 

fyzických osob. 



Protože státní zdravotní pojištění kryje pouze základní zdravotní péči, má většina občanů 

uzavřeno soukromé zdravotní pojištění. Pouze 65 % výdajů na zdravotnictví je totiž hrazeno z 

veřejných zdrojů, zbytek finančních prostředků proudí do zdravotnictví přímo od pacientů 

(hotově nebo formou komerčního zdravotního pojištění). Léky si ve většině případů hradí 

pacienti sami. Zdravotnictví je na vysoké úrovni, ale také drahé - například za návštěvu 

všeobecného lékaře se většinou platí 50 AUD, za návštěvu odborného lékaře se obvykle platí 

100 AUD, za jeden den pobytu v nemocnici se většinou platí 500 AUD, jedno balení 

antibiotik stojí 20 AUD, za rentgen se většinou platí 120 AUD. 

 

Japonsko 

 

Daň z příjmů fyzických osob 

V Japonsku podléhají dani z příjmů fyzických osob všechny příjmy občana v daném 

kalendářním roce. Platí se jak centrální daň z příjmů fyzických osob, tak místní daň z příjmů 

fyzických osob. Místní daň má dvě složky: jedna je příjmem kraje, druhá obce. 

Centrální sazba daně: 

• 10 % pro příjem od 0 do 3,3 milionu JPY za rok, 

• 20 % pro příjem 3,3 až 9 milionů JPY za rok, 

• 30 % pro příjem od 9 do 18 milionů JPY za rok, 

• 37 % pro příjem nad 18 milionů JPY za rok. 

 

Existuje několik odpočitatelných položek - například na poplatníka, na manželku či na 

každé dítě. Místní daně (placené kraji a městu) již nejsou příliš vysoké, jejich výše závisí na 

příjmu občana a velikosti města, ve kterém žije. Platí, že ve větších městech je také vyšší 

sazba. 

 

Sociální a zdravotní pojištění 

Zaměstnanec ze své hrubé mzdy odvádí na zdravotním pojištění částku ve výši 4,25 % a 

na sociálním zabezpečení částku ve výši 9,38 %. Z toho je 8,68 % na penzijní pojištění a 

0,7 % na pojištění v nezaměstnanosti. Sociální pojištění odvádí občan do příjmu 7,08 milionu 

JPY za rok. Zdravotní pojištění odvádí občan do příjmu ve výši 11,76 milionu JPY za rok. 



Zaměstnavatel celkem na zdravotním a sociálním pojištění za svého zaměstnance odvádí 

13 % z jeho hrubé mzdy. Právě díky nízkým odvodům zaměstnavatele jsou celkové náklady 

na práci v Japonsku oproti evropským zemím podstatně nižší. 

USA 

 

Daň z příjmů fyzických osob 

Sazba daně z příjmů se liší podle toho, zda je osoba v manželském svazku či nikoliv. Pro 

cizince je tato daň navíc ovlivněna řadou dalších faktorů. 

Sazby centrální daně jsou: 10 %, 15 %, 25 %, 28 %, 33 % a 35 %. V USA se však 

neodvádí pouze centrální daň z příjmů fyzických osob, ale také místní daň. Centrální daň z 

příjmů fyzických osob putuje do federálního rozpočtu. Místní daň se liší město od města a stát 

od státu (pohybuje se v rozmezí 2 % až 4 %). Zdanění je u jednotlivých mezd různé - 67 %, 

100 %, 133 % a 167 % průměrné mzdy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


