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1 Úvod 

Pokud psychologická hranice zdanění představuje ekonomickým subjektem 

individuálně určenou hranici, do které zdanění nevnímá, popřípadě vnímá, avšak její výši 

akceptuje jako přijatelnou, pak nositelé hospodářsko-politického rozhodování jsou za určitých 

podmínek schopni ovlivňovat chování jednotlivce se záměrem rozšířit právě tuto pomyslnou 

hranici. Rovněž tak je možné působit  pozitivně na subjektivně vnímanou výši vlastního 

daňového zatížení, jež se v porovnání se skutečností zdá být menší. A zde existuje prostor pro 

zkoumání různých druhů fiskální iluze, které mohou u jednotlivců způsobit, že systematicky 

mylně ohodnocují výši vlastního daňového břemene či výši statků, které jsou poskytovány 

z veřejných a tedy zejména z daňových zdrojů. 

Teorie fiskální a zvláště daňové iluze je jako celek v zahraniční odborné literatuře 

upravena zejména v díle J. M. Buchanana, který v roce 1967 oživil myšlenky italského 

ekonoma a sociologa A. Puvianiho z počátku 20. století. J. M. Buchanan však nevytvořil 

ucelenou teorii, nýbrž poskytl vhodné teoretické zázemí pro další autory. Zejména v 70. a 80. 

letech minulého století tak byla fiskální iluze rozšířena příkladně o dotační či nájemníkovy 

iluze. Od druhé poloviny 80. let 20. století do současnosti se započaly jednotlivé formy 

fiskální iluze ověřovat, a to buď prostřednictvím metod expertních nebo matematicko-

statistických. Nicméně ani tyto skutečnosti nepodnítily zahraniční autory, aby dosavadní 

teoretické i praktické poznatky shrnuly do jednoho celku. 

Rovněž tak i v tuzemské literatuře nelze najít dílo, vyjma českého překladu Buchanan 

(1998), které by tuto problematiku detailněji zkoumalo. Nejvíce prostoru (přibližně dvě 

normované strany textu) je této teorii věnováno v Gregor (2005), kde je fiskální iluze 

považována za možný zdroj neefektivity veřejných financí. V podobném duchu, ve vztahu 

k vytváření trvalých deficitů veřejného rozpočtu, je argumentováno i v Sedmihradská-

Nitschová (2004). Daňová iluze jako jedna z druhů fiskální iluze není samostatnou součástí 

žádné publikace věnované daňové teorii. 
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2 Cíl a metody zpracování disertační práce 

Problematika fiskální a zejména daňové iluze nebyla dosud v českém ekonomickém 

prostředí dostatečně zmapována. Proto cílem disertační práce je vymezit jednotlivé druhy 

fiskální iluze se zaměřením na iluzi daňovou, uvést možné zdroje způsobující vznik 

daňové iluze u jednotlivce a z pohledu vladaře analyzovat využití teorie daňové iluze v 

praxi.  

 

Cílem práce není realizace vlastní analýzy fiskální iluze vycházející z expertních, 

empirických nebo matematicko-statistických metod. Výstupem práce nejsou potenciální 

doporučení vedoucí k eliminaci či minimalizaci daňové iluze. V práci není zkoumána 

problematika peněžní iluze. 

 

 Pro dosažení stanoveného cíle je práce rozdělena na část teoreticko-metodologickou a 

část teoreticko-aplikační, kdy tyto části jsou v jednotlivých kapitolách vzájemně provázány.  

V práci je zejména využívána induktivní, deduktivní a historická metoda. Úskalím, 

které je téměř vždy spojeno s interpretací jevů z daňové teorie a praxe, je skutečnost, že zde 

existuje značný prostor pro hodnotící soudy, ačkoliv v práci jest v maximální míře dodržován 

přístup ve smyslu pozitivní ekonomie. Z tohoto důvodu je využito institucionalistického 

přístupu spjatého se jménem G. Myrdala, kdy s případnými hodnotícími soudy je dle 

Varadzin a Březinová (2003) sice pracováno v rámci počáteční tvorby koncepce, nikoliv však 

ve  fázi, ve které jsou prezentovány závěry. 

 

Iluze není pojem primárně používaný v ekonomii. I proto jsou v práci využity různé 

interdisciplinární poznatky, a to zejména z oblasti psychologie, sociologie a filosofie. 
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3 Obsah a struktura práce 

 Disertační práce je rozdělena na šest kapitol, a to včetně úvodu a závěru. Výchozí tezí 

práce je, že nositelé hospodářsko - politických rozhodnutí  vytvářejí cíleně systém zdanění tak, 

aby daňové subjekty mylně ohodnocovaly výši vlastního daňového zatížení, a tedy aby 

uvalené daňové břemeno bylo vnímáno menší, než je tomu tak ve skutečnosti. 

 Aby bylo možné tuto tezi v práci rozpracovat, pak bylo v první části práce nutné 

rozlišit daň jako pojem právní a pojem ekonomický. Dále je na problematiku zdanění 

nahlíženo jako na instituci ve smyslu institucionální ekonomie. Poněvadž vladař je schopen 

daňový systém zdanění využít k zatemňování výše daňového břemena, pak bylo zváženo, zda 

tři tradiční funkce daní (alokační, stabilizační a redistribuční) jsou skutečně funkce primární. 

Podpůrně bylo nutné provést analýzu vztahu mezi institucí trhu a institutem zdanění. 

V druhé části práce je vymezen pojem iluze a fiskální iluze. Pokud je rozhodování 

(chování) jednotlivců ovlivněno iluzí, pak bylo zásadní zjistit, zda takovéto chování je možné 

zkoumat v rámci ekonomické vědy. Skutečnost, že jednotlivci podléhají fiskální iluzi, je 

nalezena v psychologickém či psychologicko – ekonomickém zdůvodnění vzniku iluze. 

Následně je přistoupeno k charakterizaci jednotlivých druhů fiskální iluze (daňová, výdajová 

a ostatní iluze). Nosná část čtvrté kapitoly pak je zaměřena na charakterizaci teorie daňové 

iluze, určení konkrétních zdrojů daňové iluze a jejího vlivu na vnímání skutečného daňového 

zatížení, a to za pomocí výzkumů prezentovaných v zahraniční literatuře. 

 Důvod, který vladaře primárně motivuje implementovat do daňového systému 

konkrétní zdroje daňové iluze, je ve třetí části práce demonstrován za pomocí vytvořené tzv. 

křivky souhrnné spokojenosti daňových subjektů s aktuálním daňovým zatížením. Aby tak 

bylo možné učinit, jsou zde vymezeny pojmy jako individuální psychologická hranice 

zdanění, míra akceptace s aktuálním daňovým zatížením a míra vzdoru s aktuálním daňovým 

zatížením, fixní a variabilní složka daňové iluze. Postupně je zkoumáno prostředí bez 

existence daňové iluze (využití daně z hlavy), s daňovou iluzí a za existence daňového úniku 

(tax evasion), a jejich vliv na četnost nespokojené skupiny jednotlivců s daňovým zatížením, 

která může proti vladaři brojit. 

  V druhé části páté kapitoly byla přijata teze, že daňové subjekty přistupují k institutu 

zdanění dle filozofického učení o hédonismu. Následně je zkoumáno, zda jsou požadavky na 

daňový systém z pohledu teoretických daňových kánonů slučitelné s požadavky daňových 
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subjektů a vladaře, který postupuje v souladu s teorií daňové iluze. Následně je pak 

uvažováno, zda racionálně jednající vladař se bude snažit dosáhnout teoretického vrcholu 

Lafferovy křivky. 

 Tuzemská a zejména zahraniční literatura považuje fiskální iluzi jako celek za 

významný zdroj neefektivity veřejných financí. Fiskální iluze se však člení na tři druhy iluzí, 

kdy je analyzováno, zda pouze samotná daňová iluze jako jeden z druhů fiskální iluze 

skutečně způsobuje neefektivnost veřejných financí. 

 V závěru třetí části práce je pak uvažován vztah mezi výší hodnoty subjektivně 

vnímaného štěstí a praktickou aplikací teorie daňové iluze.  
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4 Shrnutí dílčích zjištění a závěrů 
 
Zdanění jako instituce 
 

Existence daní, které v průběhu lidské historie měly různou formu, je téměř vždy 

spojena se vznikem takové organizace, která mohla svůj požadavek podpořit silou. Tato 

skutečnost je demonstrována v rámci (mini)exkurze do historie zdanění a za pomocí tzv. 

politické ekonomie strachu. 

Analýzou různých vymezení pojmu daň se dospělo k závěru, že dochází ke spojení 

dvou základních linií, kdy první linie nahlíží na daň jako pojem ekonomický či spíše 

ekonomicko-politický a druhá linie jako pojem právní. 

 Daň jako pojem ekonomický je přiblížena na základě dvou protikladných pojetí státu 

-  smluvní teorie státu a teorii organizovaného násilí. Obě protichůdné teorie státu mají 

alespoň jednu „věc“ společnou, a tím je existence daní. Ve smluvní teorii státu představují 

daně cenu za mír, jež jsou potřebné k jeho nastolení a zejména k jeho udržení. Vladař v teorii 

organizovaného násilí vyvíjí svou aktivitu zejména za účelem získání části majetku patřící 

ovládané skupině – tím nejsnáze a dlouhodobě využitelným nástrojem, který se vládnoucí 

třídě nabízí, jsou bezpochybně daně. 

Ekonomická podstata daní, a tedy i daň jako pojem ekonomický, je však založena na 

faktu, že se vladař, ať již existující na základě společenské smlouvy (tedy „chtěný“) nebo na 

základě použití různé formy násilí (tedy „nechtěný“), podílí na výsledcích hospodářské 

činnosti (a to bez ohledu na typ fungujícího koordinačního mechanismu) vlastníků výrobních 

faktorů. Daně mění primární rozdělení důchodů ve společnosti a  nastává sekundární 

rozdělení důchodů závislé na vůli ať již „chtěného či nechtěného vladaře“. 

Rozsah stanovených daní je přitom závislý zejména na politicko ekonomických 

aspektech, které v dané společnosti existují. Politický aspekt odráží míru, v jaké se hodlá 

politická moc a tedy nositelé hospodářské politiky státu vměšovat do společenského a 

hospodářského života. Bezesporu zde existuje přímá úměra mezi stupněm ingerencí a mírou 

sekundárního rozdělení (daňového zatížení) důchodů.  

Na příkladech z právního řádu České republiky, Švýcarska, Německa a Velké Británie 

je poukazováno na právní vymezení pojmu daň. Z uvedených příkladů a v návaznosti na 

právní a daňovou teorii pak je odvozeno, že daň jako právní pojem je postavena na 

následujících rysech: 
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a) povinnost zaplatit peněžní částku je povinným subjektům uložena procesní a 

hmotnou právní normou (zejména zákonem); 

b) mocenské postavení státu se projevuje zejména tím, že jako subjekt právního 

vztahu (věřitel) odejímá peněžní prostředky povinnému subjektu (dlužník), aniž by 

ten v době platby získal nárok na ekvivalentní protihodnotu (plnění) nebo záruku 

návratnosti odejmuté peněžní částky; 

c) odejmuté peněžní prostředky jsou přímým či nepřímým příjmem státu (zejména 

veřejného rozpočtu) nebo jim stanovené a právní normou potvrzené organizace 

(např. mimorozpočtové fondy), která je následně využije nezávisle na vůli 

povinného subjektu; 

d) pro životaschopnost daně jako takové není významné, zda právní řád dané 

společnosti obsahuje zákonné vymezení pojmu daň, rovněž také není nutné, aby 

peněžní částka naplňující veškeré rysy daně byla nazývána daní. 

 Oba náhledy na pojem daň, ať již tedy právní nebo ekonomický, nelze  z pohledu 

praxe chápat rozdílně nebo samostatně. V práci je však dále záměrně rozlišován prvek 

možnosti uplatňovat „násilí“ na obyvatelstvu (ekonomické pojetí) a existence samotné daně, 

resp. právní daňové normy (právní pojetí), poněvadž je vycházeno z teze primární 

nadřazenosti ekonomického pojetí daně, které je následně formováno v rámci právního pojetí 

daně. 

 Následně bylo možné přikročit k nahlížení na zdanění jako na instituci; tj. na instituci 

tak, jak je pojímána (neo)institucionální ekonomií. Pojmy institut a instituce jsou sice slova 

synonymická, avšak pro větší přehlednost a srozumitelnost je rozlišováno mezi institutem 

zdanění a institucí zdanění. K rozlišení mezi institutem a institucí zdanění bylo mimo jiné 

využito klasifikační schéma hierarchické úrovně institucí – viz tab. 1 

Na základě vymezení jednotlivých stupňů hierarchické úrovně institucí a role ústavy, 

jako nejvyšší normy dané společnosti, která nejen v České republice předpokládá existenci 

zdanění, pak lze dovodit, že i zdanění je součástí světa jaký by měl být (normologické 

hledisko). 

Ústava a ústavní pořádek ve smyslu instituce II. stupně dle tab. 1 pouze a jen napovídá, 

že v dané společnosti existuje legitimní možnost mít zavedenou instituci zdanění. Zdanění 

chápané  jako instituce II. stupně  pak tedy znamená, že na daném území státu je nebo může 

být zaveden daňový systém, který má oporu v ústavě a tedy, že stát může v daném prostoru a 

čase legitimně v praxi realizovat akt zdanění, tj. využívat ekonomickou podstatu daní. Na 



9 

zdanění ve smyslu instituce II. stupně hierarchické úrovně zdanění je tak nutné nahlížet jako 

na možnost využívat ekonomickou podstatu daní (tj. tak, jak je vysvětlen pojem daň ve 

smyslu ekonomickém). Takovéto pojetí zdanění je pak rozlišováno jako institut zdanění. 

Tab. 1 – Základní klasifikační schéma hierarchické úrovně institucí 

Stupeň Příklady 
Časový 

horizont 
Výsledek (smysl) 

Povaha 
institucí 

I. 

Instituce 
vztahující se 

k sociální 
struktuře 

společnosti 

Zejména neformální 
instituce jako je 
tradice, sociální 
normy a zvyky 

Velmi dlouhé 
období (100 až 

1000 let);  
vliv krizí. 

Vymezení způsobu 
chování konkrétní 

společnosti 
exogenní 

II. 
Instituce 

vztahující se 
k pravidlům her 

Zejména formální 
pravidla vymezující 
vlastnická práva a 

právní systém 

Dlouhé období 
(10 až 100 let) 

Vymezení 
celkového 

institucionálního 
prostředí 

exogenní 
endogenní 

III. 
Instituce spojené 

s  
hraním her 

Pravidla vymezující 
smluvní vztahy (např. 
obchodní kontrakty) 

Střednědobé 
období  

(1 až 10 let) 

Ustanovení a 
vytváření organizací 

endogenní 

IV. 
Instituce spojené 

s alokačním 
mechanismem 

Pravidla vztahující se 
k alokaci zdrojů, 

např. kontrola 
kapitálových toků, 
řízení obchodních 

toků; systém 
sociálního 

zabezpečení 

Krátký horizont; 
současnost 

 

Přizpůsobení se 
cenám a výstupu. 

Podněty 
k ustanovení 
rovnováhy. 

endogenní 

Zdroj: (Jütting 2003: 12). Upraveno. 

Ústava a ústavní pořádek poskytuje legitimitu existenci institutu zdanění. Protože však 

ústava nevymezuje konkrétní podobu institutu zdanění jako je počet a druhy daní, konstrukční 

prvky dané daně (objekt zdanění, daňový subjekt, rozpočtové určení apod.), tak i organizace, 

které dohlížejí na dodržování těchto norem (územní finanční orgány apod.), pak již nelze 

vystačit s nahlížením na zdanění jen jako na instituci II. stupně. Samotná interní podoba 

zdanění je ovlivněna mnoha faktory, která je pak reálně zobrazena ve formě konkrétních 

daňových předpisů. V této fázi je tak rozhodováno o konkrétní podobě instituce zdanění –           

tj. o počtu a druhů daní, o vzniku organizací zajišťujících životnost této instituce apod. Vůle 

zákonodárné moci je pak demonstrována v  daňové normě. Instituce zdanění, která získává 

faktickou podobu (mimo jiné) na základě teleologického jednání zákonodárce, je jím také 

silně ovlivněna.  

Je zdůrazněno, že instituce zdanění III. typu nemůže existovat bez toho, aniž by 

existoval institut zdanění II. typu. Obrácená vazba je teoreticky sice možná, avšak v současné 

praktické hospodářské politice nepravděpodobná. 
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Pokud je na zdanění jako na „institut“ nahlíženo jako na instituci II. stupně 

hierarchické úrovně institucí, pak v práci je na zdanění jako na  „instituci“ nahlíženo ve 

smyslu instituce III. stupně hierarchické úrovně institucí. Na „instituci“ zdanění je pak nutné 

nahlížet, jako na konkrétní daňový systém platný  na daném území a v čase.  

 

V tuzemské literatuře se mezi nejčastěji uváděné stěžejní funkce daní řadí funkce 

alokační, redistribuční a stabilizační. Společným jmenovatelem všech tří funkcí daní má být 

trh, který má projevovat neefektivnost v alokaci zdrojů jako je existence veřejných statků, 

externalit a nedokonalé konkurence, dále lidé nepovažují rozdělení důchodů a bohatství 

vzniklých fungováním trhu za spravedlivé a konečně poslední funkce stabilizační má 

napomoci ke zmírňování cyklických výkyvů v ekonomice při dosažení a udržení 

rovnoměrného stabilního tempa růstu produktu ekonomiky a plné zaměstnanosti. Uvedené by 

tak mohlo navozovat představu, že kdyby neexistovaly „nedokonalosti“ trhu, pak by 

neexistoval ani institut a následně instituce zdanění, který by měl předmětné nedokonalosti 

napomoci zmírnit či zcela odstranit.  

Bytí institutu zdanění a zejména její faktické podoby není však možné výhradně 

„odůvodnit“ na základě existence „chyb“ jiné instituce, kterou je trh. 

Při formování daňového systému a tedy instituci zdanění je tak nezbytné vycházet 

z faktu, že samotný institut zdanění vždy bude negativním způsobem působit na instituci trhu 

(za předpokladu, že v daném ekonomickém systému existuje), neboť první jmenovaná 

instituce je konstrukčně postavena na existenci druhého institutu, bez ohledu na to, zda daně 

jsou stanoveny v peněžní či naturální podobě, nebo zda trh dosahuje různých forem „selhání“. 

Míra „negativního“ pak závisí na samotných pravidlech her instituce zdanění a dále na 

ostatních institucích, které se podílejí na využití (spotřebě) výsledku zdanění (problematika 

výdajové strany veřejného rozpočtu). Obě tyto skupiny však stojí mimo tržní mechanismus, 

ač často jsou vysvětlovány za pomocí ekonomických termínů. Z tohoto úhlu pohledu pak 

záleží na hospodářsko-politické koncepci jakožto na souboru názorů, ke kterým se přiklání 

aktéři hospodářské politiky při výběru cílů a nástrojů – mezi tři základní koncepce patří 

koncepce liberální, intervencionistická a marxistická.  

Institut zdanění je životaschopný bez toho, aniž by potřeboval funkční instituci trhu. 

Každá ekonomika a tedy i hospodářská politika státu v čase tak bude institutu zdanění 

přisuzovat jiný význam, který se následně projeví v instituci zdanění, tj. v počtu a druhu daní, 

výběrem objektů i subjektů zdanění atd. Je chybné na institut zdanění nahlížet izolovaně od 

dalších institucí, které existují v dané společnosti, zvláště pak je nevhodné zdůvodňovat 
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existenci tohoto institutu a jeho praktickou podobu pouze a jen v závislosti na 

nedokonalostech institutu trhu.   

 Funkce alokační, stabilizační a redistribuční jsou funkcemi odvozenými, neboť tyto 

funkce jsou jen možným zdůvodněním využívání existence institutu zdanění ve společnosti, 

případně odůvodněním podoby instituce zdanění (počet daní a jejich konstrukce). Primární 

funkcí daní a tedy zdanění jako celku je funkce fiskální, která je úzce spjata s ekonomickou 

podstatou daně. Funkce fiskální tedy znamená, že prvotním cílem zdanění je nabýt finanční 

prostředky do rozpočtu vladaře, resp. veřejného rozpočtu. Ostatní funkce daní jsou pak jen 

odvozeninou, které napomáhají legalizovat břímě uvalené na daňové subjekty.  

 

Fiskální iluze 

 

Iluze se sekundárně váží k umění jako je sochařství nebo malířství. Tato skutečnost je 

demonstrována na příkladu bronzové plastiky od P. Picassa. Iluze neexistuje jen v oblasti 

umění, ale lze ji nalézt i v oblasti ekonomie.  

 V rámci iluze existují dvě strany, kdy první strana (nositel hospodářsko-politické 

moci) vytváří účelově za pomocí znalostí (využití existence abstrakce, mentálního účetnictví, 

psychologie zdanění apod.) a nástrojů (fiskální instituce jako je daňový systém apod.) takový 

stav, který druhé straně (volič, daňový subjekt) „umožňuje“ podlehnout iluzi (volič se 

příkladně domnívá, že veřejné výdaje jsou poskytovány zdarma apod.).  

Pojem iluze se primárně váže k psychologii. Iluze, tak jak ji pojímá psychologie, je 

pro účely práce nedostačující. Pro účely této práce se iluzí rozumí takový stav, kdy jedinec 

(volič, daňový subjekt) z  důvodů psychologických či psychologicko-ekonomických 

systematicky (zdůvodnění vzniku iluze) chybně vyhodnocuje vytvořené výsledky (zdroje 

iluze) jiných jedinců či skupinou jedinců, což může ovlivnit (vznik iluze) jeho rozhodování a 

následně i ekonomické chování. 

 Výchozí podmínkou vzniku fiskální iluze je, že vladař na počátku vytváří určitý zdroj 

iluze (změna sazeb daně, způsob financování statků z veřejného rozpočtu apod.), a tím 

dochází přímo či zprostředkovaně ke změnám ve stávajícím systému fiskálních institucí. 

Informace o této změně je pak v různé kvalitě a kvantitě k dispozici jednotlivci, který ji 

v rámci vlastního rozhodovacího procesu zpracovává. V rámci tohoto procesu mohou nastat 

důvody psychologické či psychologicko-ekonomické, které můžou vést u jednotlivce ke 

vzniku iluze. Poněvadž tato iluze je spjatá s existencí fiskálních institucí, pak je v textu práce 

nazývána fiskální iluzí. 
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Existují tedy dva možné důvody vzniku iluze u jednotlivce. První a také primární 

důvod, dále nazýván jako psychologické zdůvodnění vzniku fiskální iluze, lze nalézt 

v psychologii člověka a v jeho způsobu rozhodování. Druhý důvod taktéž vychází ze způsobu 

rozhodování jednotlivce, avšak toto rozhodování již ovlivňují i ekonomické faktory. Proto je 

předmětný důvod dále nazýván jako psychologicko – ekonomické zdůvodnění vzniku fiskální 

iluze.  

  Psychologické i psychologicko – ekonomické zdůvodnění vzniku je pak vysvětleno na 

vymezení pojmů jako je projekce, heuristika, omezená racionalita, mentální účetnictví, 

prospektová teorie, hédonická editace  a  racionální neznalost.   

Existuje určitá spojnice mezi nositeli hospodářsko-politického rozhodování a 

jednotlivci, kdy dle institucionálního pojetí veřejných financí je fiskální organizace a následně 

fiskální instituce schopna usměrnit chování jednotlivce a rovněž tak jednotlivec je 

v demokratickém zřízení za určitých podmínek způsobilý změnit fiskální instituce.  

 A. Puviani formuloval následující otázku, kterou lze považovat za výchozí tezi teorie 

fiskální iluze: „jestliže cílem vládnoucí skupiny je minimalizovat odpor plátců daní  pro 

jakoukoliv úroveň vyžadovaného finančního výnosu,  jak bude tato skupina organizovat 

fiskální systém?“ (Buchanan 1998: 135). Odpověď na jeho otázku je taková, že vládnoucí 

skupina se pokouší vytvořit fiskální iluze, v jejichž důsledku si daňové subjekty myslí, že 

daně, které musí platit, jsou méně zatěžující, než je tomu tak ve skutečnosti. Současně jsou 

vytvářeny další iluze, díky kterým je vnímaná hodnota poskytovaných veřejných statků vyšší, 

než tomu je tak ve skutečnosti. „Různé fiskální instituce (způsoby zdanění, organizace výdajů 

aj.) jsou pak organizovány tak, aby vytvářely tento soubor iluzí.“ (Buchanan 1998: 135). 

V případě, že jednotlivec z nějakého důvodu chybně vyhodnocuje přijaté informace, 

pak také následně činí chybné rozhodnutí, které může, ale také nemusí, být nezávislým 

pozorovatelem vyhodnoceno jako neracionální. Jeden ze základních axiomů ekonomie je však 

racionálně jednající jednotlivec.  

Jednání jednotlivce ovlivněné iluzí bylo zatřízeno v žebříčku jednání sestaveného          

V. Paretem jako čtvrtý typ mimologického jednání. Jedinec, který podlehl iluzi, se v čase 

chová konzistentně, tj. bude mít tendenci ve stejné situaci se rozhodnout stejným způsobem. 

Pozorovatel a tedy i vladař je tak schopen v průměru předvídat způsob chování (rozhodování) 

jedinců a tedy jej i ovlivňovat.  

Nedokonalé informace nejsou synonymem pojmu iluze, neboť existence takových  

informací je sice nutná, avšak nikoliv dostačující podmínkou k učinění závěru o existenci 

iluze. Fiskální iluze znamená systematické nepochopení fiskálních parametrů.  
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Fiskální iluze je možné klasifikovat dle působení na oblast veřejného rozpočtu, dle 

dopadu na vnímání daňového subjektu a dle působení v rozpočtové úrovni. V disertační práci 

je fiskální iluze členěna na tři druhy iluzí (daňová, výdajová a ostatní iluze), které se dále 

člení na dílčí formy.  Pojem fiskální iluze je pak nadřazen daňové, výdajové a ostatní iluzi, 

neboť fiskální iluze obsahuje alespoň jeden jmenovaný druh iluze. 

  

Výchozí tezí výdajové iluze je skutečnost, že skupina osob, která se podílí na čerpání 

daňových příjmů má snahu u daňových subjektů vyvolat přesvědčení, že poskytované statky 

je jednak nezbytně nutné poskytovat právě z veřejného rozpočtu a současně u příjemců 

různých výdajových programů vyvolat pocit, že hodnotu (užitek), kterou získávají 

prostřednictvím poskytovaných statků, je vyšší než je skutečný vztah cena - daň. S výdajovou 

iluzí je úzce spjata problematika fiskálního federalismu. 

Výdajová iluze má dvě formy. Dotační iluze je v zahraniční literatuře nazývaná jako 

efekt mucholapky (flypaper effect). Dle teorie veřejné volby efekt mucholapky vzniká tehdy, 

když příjmy, které se prostřednictvím dotace „vracejí“ k daňovým subjektům, nejsou použity 

příkladně ke snížení různých poplatků či daní, ale dotace je na základě rozhodnutí vladaře 

použita k rozšíření výše či změně veřejných výdajů a tedy i daného rozpočtu. Efekt 

mucholapky byl předmětem řady matematicko-statistických výzkumů. Příznačné pro tyto 

výzkumy je závěr, že vztah mezi dotacemi a zvyšováním veřejných výdajů ve smyslu efektu 

mucholapky je  nezpochybnitelný. 

 S dluhovým financováním poskytovaných statků z veřejného rozpočtu se váže i další 

forma výdajové iluze, tzv. dluhová iluze. A. Puviani vycházel ze základního tvrzení D. 

Ricarda, že „platba jednorázové daně je z reálného pohledu adekvátní platbě určitých procent 

této sumy v rámci pravidelné roční daně“ (Buchanan 1998: 137), nicméně daňové subjekty se 

chovají, jako kdyby tyto dvě alternativy nebyly shodné. Pokud vláda považuje za nutné 

uhradit zvýšenou potřebu statků z veřejného rozpočtu, pak má možnost buď jednorázově 

zvýšit daně a potřebnou částku získat nebo si může chybějící daňové příjmy vypůjčit, které 

jsou následně umořovány formou splátek z daní. A. Puviani tvrdí, že vytvoření půjčky a 

následné platby daní nebude tak jednotlivci odmítáno, jako kdyby byla uložena jednorázová 

daň. Z výzkumů bylo mimo jiné zjištěno, že  dluhové financování na místo zvýšení daní  je 

jedinci mylně interpretováno jako čistý přírůstek bohatství voličů a současně jako nárůst 

soukromých výdajů na obyvatele. 
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 V případě, že zdroj iluze nebyl implementován výhradně s cílem primárně a výhradně 

ovlivnit příjmovou nebo pouze a jen výdajovou stranu veřejného rozpočtu, přesto v konečném 

důsledku zprostředkovaně působí na systematické mylné voličovo vnímání výše či struktury 

rozpočtu, pak lze poukázat na existenci dalšího druhu fiskální iluze, tj. ostatní iluze. Tato 

iluze je pak tvořena zejména dvěma formami, a to nájemníkovou iluzí a institucionální iluzí. 

 Nájemníkova iluze souvisí s poptávkovou funkcí po statcích poskytovaných obcí 

v místě bydliště. Existence této iluze byla dle Dollery a Worthington (1996) zjištěna na 

základě pozorování, že v obcích, kde je značný podíl najímaných nemovitostí či jejich částí, 

dochází k rozsáhlým výdajům na poskytování různých statků, než proti stejně velkým obcím, 

kde nájemní bydlení není tak rozšířené. Tato zvláštnost je vysvětlována právě nájemníkovou 

iluzí, kdy se nájemníci mylně domnívají, že cenu (daň) poskytovaných statků hradí vlastníci 

najímaných nemovitostí, neboť ti jsou ze zákona poplatníky daně z pronajímaných 

nemovitostí. Tato daň je pak součástí rozpočtu dané obce.  První publikovaná matematicko - 

statistická studie nájemníkovy iluze byla provedena v roce 1973 na vzorku  826 amerických 

obcí. Výzkumníci zjistili statisticky významnou závislost mezi počtem vlastníků najímaných 

nemovitostí a celkovou úrovní výdajů obcí. Pozdější výsledky, které se již opíraly o data 

z Austrálie, Anglie a Walesu rovněž našlo podobnou závislost.  

 Lze nalézt i autory, kteří zpochybňují vliv nájemníkovy iluze. Jeden z argumentů je 

ten, že trh nájmů nemovitostí sice nemusí být v krátkém období ovlivněn změnou v daňových 

zákonech, avšak v dlouhém období, ceteris paribus, dochází z titulu této změny k navýšení 

nájemného. Nájemníci jsou o této skutečnosti informováni a jejich následné racionální 

rozhodnutí je takové, že požadují vyšší veřejné výdaje jako ekvivalent jim zaplacených daní 

ve zvýšeném nájemném. 

 Vladař v čase realizuje i takové rozhodnutí, které zdánlivě nemají primární vliv na 

fiskální instituce. Tato rozhodnutí jakožto zdroj institucionální iluze souvisí zejména 

s kvalitou ostatních institucí v dané společností, které se zpětně odráží v hospodářské politice. 

Jedná se o takové instituce, které souvisejí s volebním systémem, vzdělaností obyvatelstva, 

přístupem obyvatelstva k veřejným záležitostem apod. Skutečnost, že existenci fiskální iluze 

ovlivňují nejen ekonomické faktory je demonstrováno i na tzv. indexu fiskální iluze. 

Jednotlivé ukazatele tvořící výslednou hodnotu indexu, v členění na ekonomické, politické a 

sociologické, byly prezentovány tak, aby byl v závorce se znaménkem plus nebo mínus 

uveden pozitivní nebo negativní očekávaný vliv na fiskální iluzi, za předpokladu že se 

hodnota předmětného ukazatele zvyšuje.  
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Teorie daňové iluze 
 

D. C. Mueller na počátku třetího tisíciletí tvrdí, že pokud existuje snaha zvyšovat 

velikost vlády (veřejného sektoru), kterou nejsou daňové subjekty ochotny hradit dobrovolně, 

pak zákonodárce musí zvýšit daňové břemeno takovým způsobem, aby si tyto subjekty 

neuvědomily, že platí vyšší daně. „Může-li daňové břemeno být skryto tímto způsobem, 

občané mají iluzi, že vláda je menší než ve skutečnost je, a ta může růst až nad úroveň 

preferovanou občany“ (Mueller 2003: 527). 

Pokud má vladař z různých motivů zájem zvyšovat daňové břemeno ekonomických 

subjektů a současně chce být úspěšný i na politickém trhu, musí být schopen ovlivnit chování 

jednotlivce se záměrem co nejvíce se přiblížit reálným zdaněním k pomyslné individuální 

psychologickou hranici zdanění, aniž by daňový subjekt kladl odpor. Jeden z možných 

způsobů (tj. nikoliv jediný) je využití znalostí vyplývající z existence daňové iluze, tzn. 

daňový systém je organizován takovým způsobem, aby daňové subjekty podceňovaly výši 

svého zdanění. Toho může být dosaženo díky tzv. složitosti daňového systému a důchodové 

elasticitě daňových příjmů. 

Vlastnost daní působit jako automatický (vestavěný) stabilizátor, tj. reagující na pohyb 

nominálního produktu ekonomiky, obsahuje v sobě významný zdroj daňové iluze. V případě, 

že nominální příjmy v ekonomice rostou, pak vhodně nastavený daňový systém odjímá stále 

větší podíl z dosažených důchodů jednotlivých daňových subjektů. To v důsledku znamená, 

že vzrůstá daňové zatížení, bez toho aniž by musela být zavedena nová daň a nebo pozměněna 

stávající daň. Daňová iluze zde vzniká zejména proto, že jednotlivec zaměňuje průměrné a 

mezní veličiny.   

Důchodová elasticita daňových příjmů v současných daňových systémech způsobuje 

cyklický a méně viditelný nárůst daňového břemene, než kdyby vladař přistoupil 

k diskrečnímu opatření v daňové oblasti. Současně nebo se zpožděním dochází ke vzniku 

výdajové iluze, pokud tedy nejsou dodatečné daňový příjmy vynaloženy racionálně (např. ke 

snížení rozpočtového schodku). 

Výchozí tezí složitosti daňového systému může být Puvianiho tvrzení, které bylo           

J. Buchananem upraveno do následující podoby: „Do té míry, jak lze celkové daňové zatížení 

jednotlivce rozdělit do většího počtu malých daní, lze počítat s účinky fiskální iluze. Jestliže by 

například všechny daně placené jednotlivcem byly soustředěny do jediné daně z jeho 

osobního příjmu, byl by si jednotlivec určitě vědom „oběti“, kterou podstupuje v zájmu 

podpory veřejného sektoru.“ (Buchanan 1998: 140).  
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Z uvedeného také vyplývá, že složitost daňového systému způsobuje neznalost 

daňových subjektů o daňové ceně veřejných výdajů, a je tedy pravděpodobné, že ti následně 

mylně ohodnocují daňové zatížení. Za jinak stejných podmínek platí, že čím složitější je 

daňový systém, tím může být větší veřejný rozpočet, než který by byl požadován voličem, 

jenž by byl plně informován a mohl učinit dokonalé racionální rozhodnutí. 

Složitost daňového systému lze spatřit ve třech základních faktorech – roztříštěnost 

daňového systému, viditelnost jednotlivých daní a prostor pro legální minimalizaci daňové 

povinnosti. 

Roztříštěnost daňového systému, neboli míra, do jaké jsou celkové daňové příjmy 

rozptýleny mezi více různých daní, je nutné považovat za první determinantu složitosti 

daňového systému. Vychází se zde z myšlenky, že existence většího počtu daní znamená 

vyšší rozptyl informací o celkových platbách daní.  

 Možné zdůvodnění vzniku daňové iluze v rámci roztříštěnosti daňového systému lze 

nalézt v  psychologických základech daňového subjektu, neboť ten v rámci vnímání informací 

z okolí používá tzv. abstrakci. Abstrakce způsobuje, že jedinec si uvědomuje jen některé 

informace, zatímco ostatní informace jsou ignorovány. K dalším informacím pak může 

jednotlivec přistoupit v souladu s tezí racionální neznalosti. Daňový subjekt tak nemá 

možnost vnímat celkové daňové zatížení, nýbrž v úvahu bere pouze podmnožinu jednotlivě 

placených daní.   

Viditelnost jednotlivých daní, jako další faktor složitosti daňového systému závisí 

zejména na konstrukci jednotlivých parametrů každé daně a jejich dotěrnosti. Zjednodušeně  

platí, že čím méně je daň „dotěrnější“, tím méně je pro daňový subjekt viditelná. Míra 

dotěrnosti daně tak implikuje míru viditelnosti jednotlivých daní, která úzce souvisí 

s nastavením parametrů konkrétních daní i způsobu správy daní, které mohou způsobit, že 

daňový subjekt si plně neuvědomuje existenci konkrétní daně a tedy není schopen stanovit či 

odhadnout hodnotu vlastní daňové povinnosti.  

Dle Heyndels a Smolder (1995) mohou být „dotěrnosti“ buď implicitní nebo explicitní. 

Pokud daňové parametry jednotlivých daní případně způsob a organizace zdanění mají 

charakter explicitní, míra dotěrnosti daně roste. Opačná situace nastává u implicitních 

parametrů. 

Explicitní charakter daní příkladně souvisí s mezičasovým nesouladem v platbě daní, 

který by neexistoval, pokud by byla zavedena pouze jedna platba všech daní. V daňovém 

systému existují také daně, které vážou daňovou povinnost na časová období anebo události, 

které se jeví poplatníkovi daně jako příznivé.  Viditelnost daní klesá v případě, když platby 
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naplňující jak právní tak ekonomické vymezení pojmu daň nejsou legitimně nazývány daní. 

V daňových systémech existují různé „poplatky“ nebo „pojištění“, ačkoliv mají veškeré 

atributy pojmu daň.  Již A. Puviani tvrdil, že „vládnoucí třída bude rovněž využívat posunů ve 

veřejném postoji k společenským otázkám a bude používat tyto posuny jako základ pro uložení 

daní“ (Buchanan 1998: 139). Viditelnost určitých daní je snížena z důvodu, že jedinci není 

známa daňová incidence této daně, nebo-li odpověď na otázku, kdo je faktickým poplatníkem 

daně, tj. osobou, která nese reálné daňové břemeno.  

 Vladař může záměrně vytvářet prostor pro tzv. efektivní daňovou optimalizaci, která 

představuje legální metody vedoucí k minimalizaci daňové povinnosti daňových subjektů 

prostřednictvím různých odpočtů, osvobození, vynětí z předmětu daně, volba způsobu 

zdanění apod. Díky nárůstu rozličných výjimek umožňujících legálně snížit vlastní daňovou 

povinnost nastává eroze daňových předpisů, která v daňovém subjektu může vyvolat mylnou 

představu, že zaplatí reálně na daních méně, než vladař předpokládal.  

Každý ze zdrojů daňové iluze působí na jednotlivce různou měrou, avšak až na 

výjimečné případy lze předpokládat, že tyto jednotlivé iluze působí na daňové subjekty 

v souladu s teorií daňové iluze, tj. daňové subjekty systematicky mylně ohodnocují výši 

vlastní daňové povinnosti.   

Výsledky prezentovaných expertních výzkumů z Velké Británie a Švédska prokázaly 

vliv daňové iluze na tendenci podceňovat výši vlastní daňové povinnosti. Přehled 

matematicko – statistických výzkumů v oblasti složitosti daňového systému i důchodové 

elasticity daňových příjmů lze nalézt v Dollery a Worthington (1999). Zatímco 13 

jednotlivých výzkumů zcela jednoznačně potvrzuje pozitivní a statisticky významný vliv 

složitosti daňového systému na nárůst veřejných výdajů resp. příjmů, v případě důchodové 

elasticity veřejných příjmů však závěry deseti výzkumů tak jednoznačné nejsou.  

  

Vliv daňové iluze na souhrnnou spokojenost daňových subjektů s aktuálním daňovým 

zatížením 

 
 Každý daňový subjekt má vlastní psychologickou hranici zdanění, kterou se pro účely 

této práce rozumí individuálně stanovená hranice, do které daňový subjekt míru zdanění 

nevnímá, případně vnímá, ale její výši akceptuje, resp. nepociťuje takovou újmu, jež by ho 

přinutila se aktivně bránit.  

Výše individuální psychologické hranice zdanění není primárně determinována 

daňovým systémem, nýbrž výší subjektivně vnímané hodnoty, která plyne jedinci z titulu 
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existence daní. Individuální psychologická hranice zdanění každého daňového subjektu je tak 

stanovena na základě jeho odpovědi na otázku: „jakou procentuální výši z vlastního ročního 

důchodu jsem ochoten obětovat na zachování stávající úrovně poskytovaných statků 

z veřejného rozpočtu, a to bez ohledu na to, zda jsem přímým adresátem předmětných 

statků?“   

V případě, že subjektivně vnímaná hodnota skutečné míry zdanění je menší než 

individuální psychologická hranice zdanění, pak jedinec tuto skutečnost akceptuje a dochází 

k dobrovolnému aktu platby daní. Pokud subjektivně vnímaná skutečná míra zdanění je vyšší 

než individuální psychologická hranice zdanění, pak dochází k nárůstu vzdoru daňových 

subjektů vůči aktuální míře zdanění. Jednotlivec tuto míru zdanění odmítá a uskutečňuje 

taková opatření, aby se jeho míra zdanění přiblížila či nejlépe posunula před individuální 

psychologickou hranici zdanění, tj. do oblasti, kde je stávající výše zdanění akceptována. 

Aktivní opatření jednotlivce pak mohou vést ke snížení jeho individuální míry zdanění. 

Pro každého jednotlivce na daňovém území vladaře platí, že je možné stanovit rozdíl 

mezi jeho individuální psychologickou hranicí zdanění a subjektivně vnímanou výší 

aktuálního daňového zatížení.   

Pokud platí, že hodnota předmětného rozdílu je větší nebo rovna nula, pak tato 

hodnota značí míru akceptace daňového subjektu s aktuálním daňovým zatížením. Míra 

akceptace může nabýt minimální hodnoty nula  a teoretické maximální hodnoty + 100 p.b. 

 Pokud hodnota předmětného rozdílu je záporná, pak u takového jednotlivce dochází 

ke vzdoru, kdy míra vzdoru je vyjádřena právě zápornou hodnotou předmětného rozdílu. Míra 

vzdoru může nabýt teoretické minimální hodnoty ve výši -100 p.b. a maximální hodnota se 

přibližuje k hodnotě nula. 

 To také znamená, že v ekonomice existuje konečný počet měr akceptace i vzdoru 

k daňovému zatížení, a tedy je možné veškeré daňové subjekty rozdělit do dvou samostatných 

homogenních skupin, kde pro první skupinu platí, že jejích míra vzdoru se nachází v intervalu  

<-100, 0) a pro druhou skupinu se míra akceptace vyskytuje v intervalu <0, 100>.   

Za spokojeného jedince se považuje takový jedinec, jehož postoj k daňovému zatížení 

a poskytovaným statkům z veřejného rozpočtu lze vyjádřit mírou akceptace. Nespokojený 

jedinec je pak takový, jehož postoj ke stejnému problému je vyjádřen mírou vzdoru. 
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Křivka souhrnné spokojenosti daňových subjektů s aktuálním daňovým zatížením – bez 

vlivu daňové iluze 

 

Aby bylo možné analyzovat skupinu spokojených a nespokojených jedinců a vliv 

daňové iluze na četnost obou skupin, bylo nutné nejprve vymezit takovou teoretickou situaci, 

kdy se v daňovém systému nevyskytuje žádný či zanedbatelný zdroj daňové iluze. Pokud jako 

jediný zdroj veřejného rozpočtu je využívána daň z hlavy, jejíž výše je totožná pro všechny 

ekonomicky aktivní jednotlivce a současně platba této daně je uhrazena jednorázově 

samotným poplatníkem, pak je možné konstatovat, že v takovém daňovém systému není 

prostor pro působení zdrojů daňové iluze.  

Dále se předpokládá, že veškeré daňové zdroje jsou v rámci výdajových programů v 

celé výši spotřebovány. Celkově je veřejný rozpočet oproštěn od jakéhokoliv zdroje fiskální 

iluze. Každý důchod jedince je zatížen daní, a to včetně sociálních transferů a penzí. Dále 

platí, že jedinec vlastní míru zdanění a psychologickou hranici zdanění určuje za období, které 

je shodné se zdaňovacím obdobím daně z hlavy.  

 Předpokládá se, že ke každé hodnotě míry vzdoru i míry akceptace, seřazené od 

minimální až po nejvyšší potenciální hodnotu, lze přiřadit právě jen jednoho jedince nebo 

skupinu stejného počtu jedinců, a tedy je možné následně vytvořit histogram zobrazující 

kumulativní absolutní četnost daňových subjektů dle míry vzdoru či akceptace. Spojením 

jednotlivých sloupců (bodů) postupné kumulativní absolutní četnosti lze následně vytvořit pro 

obě skupiny daňových subjektů dvě samostatné křivky, které mají lineární tvar  - křivka 

spokojenosti a křivka nespokojenosti daňových subjektů s aktuálním daňovým zatížením. 

 Aby bylo možné vytvořit křivku souhrnné spokojenosti, která by názorněji 

zachycovala celkový počet jedinců spokojených i  nespokojených s aktuální výši daňového 

zatížení, pak obě dílčí křivky byly otočeny o 90˚ ve směru hodinových ručiček. Součet 

spokojených a nespokojených jedinců pak udává celkový počet daňových subjektů N 

v ekonomice. Výsledná teoretická křivka souhrnné spokojenosti daňových subjektů s 

aktuálním daňovým zatížením (kss*) je pak právě tvořena křivkou spokojenosti (ks*) i 

křivkou nespokojenosti s aktuálním daňovým zatížením (kn*) – viz obr. 1. 

Z obr. 1 lze také dovodit, že v dané ekonomice existují dvě rozdílná seskupení 

daňových subjektů, které mají odlišný postoj k reálnému daňovému zatížení.  

 První seskupení tvoří jedinci či skupiny, jejichž postoj je kladný, neboli individuální 

psychologická hranice je vždy vyšší nebo rovna subjektivně vnímané výši skutečné míry 

zdanění – počet takových daňových subjektů je znázorněn písmenem s*. Pro tyto jedince pak 
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platí, že jsou se stávající výši zdanění spokojeni a současně, jsou saturováni množstvím a 

kvalitou nabízených statků financovaných z daní. Předmětné uspokojení může pramenit jak 

z faktické spotřeby poskytovaných statků, tak ze skutečnosti, že taková míra ingerencí vladaře 

prostřednictvím veřejného rozpočtu zajišťuje bezpečnost či svobodu pro všechny jedince. 

 

Obr. 1 – Křivka souhrnné spokojenosti daňových subjektů s aktuálním daňovým zatížením - 

bez vlivu daňové iluze 

 

 

 Druhé seskupení, které se v obr. 1 nachází v pásmu označeným písmenem n*, je 

nespokojeno se stávající výši zdanění, neboť jejich individuální psychologická hranice 

zdanění je menší než je jimi vnímaná výše daňového zatížení. Tato nespokojenost může 

pramenit jak z kvality a kvantity poskytovaných statků, tak i z titulu existence samotného 

zdanění. Pro toto seskupení je typická potřeba aktivně nastalé situaci vzdorovat. 

 Vladař na základě analýzy společnosti si musí odpovědět na otázku, zda seskupení 

nespokojených jedinců se zdaněním je v konečném důsledku schopno ohrozit jeho postavení. 

Obecně je možné předpokládat, že racionálně jednající vladař, při zachování požadavku na 

stávající výši zdanění, může snížit počet jedinců v této skupině pouze a jen působením na 
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psychologickou hranici zdanění, tj. prostřednictvím strukturálních a kvalitativních změn na 

výdajové straně veřejného rozpočtu, pokud je tak možné prakticky učinit.  

 

Křivka souhrnné spokojenosti daňových subjektů s aktuálním daňovým zatížením - vliv 

daňové iluze 

 

Pro demonstraci rozdílu mezi daňovým systémem založeném na dani z hlavy a na 

daňovém mixu se přepokládalo, že daňový mix je vytvořen cíleně tak, aby každý jedinec 

reálně uhradil na své daňové povinnosti shodnou částku, která byla vladařem vyžadována 

v rámci daně z hlavy. Pokud vladař zanese do daňového systému zdroje iluze, které  

podporují vznik daňové iluze, pak u takových daňových subjektů dochází k zatemňování 

skutečné výše aktuální míry zdanění.  

Vladař má snahu prostřednictvím vzniku daňové iluze snížit počet nespokojených 

jedinců ve společnosti se zdaněním. Odliv takových jedinců znamená pro vladaře, ceteris 

paribus, zvýšení pravděpodobnosti udržení jeho moci ve společnosti.  

Ve srovnání se situací, kdy v daňovém systému neexistuje daňová iluze, dochází 

v grafickém vyjádřením a v následné interpretaci k řadě rozdílů –  viz  obr. 2. Současně se 

předpokládá, že v daňovém systému existují jedinci, na které daňová iluze nemá vliv, tj. 

teoretické hodnoty (minimální hranice míry vzdoru a maximální hranice míry akceptace) jsou 

zachovány.  

Daňová iluze způsobuje, že jedinci mylně ohodnocují výši vlastního daňového zatížení, 

tedy konkrétně považují skutečnou míru zdanění za nižší, než tomu tak reálně je. Subjektivně 

vnímaná nižší míra zdanění pak implikuje vyšší míru akceptace i nižší míru vzdoru daňových 

subjektů vůči reálnému daňovému zatížení. Současně tak dochází k rozšíření seskupení 

spokojených jedinců s* o velikost označenou písmenem i v obr. 2, neboli dochází k nárůstu 

jedinců, oproti stavu bez daňové iluze, kteří akceptují aktuální míru zdanění, ačkoliv se ve 

skutečnosti reálné daňové zatížení nezměnilo. Jinak řečeno, tito jedinci opustili seskupení 

původně nespokojených daňových subjektů n*. 

Tyto skutečnosti pak také znamenají, že původní křivka souhrnné spokojenosti 

s aktuálním daňovým zatížením (kss*) z neiluzorního daňového prostředí je nahrazena novou 

křivkou značenou písmenem (kss)i.  Prostor vzniklý mezi křivkami pak představuje nárůst 

dodatečné souhrnné daňové spokojenosti se stávající výší zdanění, jenž vznikl v souvislosti 

s implementací zdrojů iluze do daňového systému, které zapříčinili vznik daňové iluze u 

jednotlivců. Dodatečně vzniklá souhrnná daňová spokojenost se stávající výší zdanění je tak 
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tvořena nárůstem míry akceptace zdanění (prostor určený křivkami (kss*) a (kssi), úsečkou 

označenou písmenem i a bodem B) a poklesem míry vzdoru vůči zdanění (prostor 

determinovaný křivkami (kss*) a (kssi), úsečkou označenou písmenem i a  bodem A). 

 

Obr. 2 - Křivka souhrnné spokojenosti daňových subjektů s  aktuálním daňovým zatížením - 

vliv daňové iluze  

 

Tyto skutečnosti pak také znamenají, že původní křivka souhrnné spokojenosti 

s aktuálním daňovým zatížením (kss*) z neiluzorního daňového prostředí je nahrazena novou 

křivkou značenou písmenem (kss)i.  Prostor vzniklý mezi křivkami pak představuje nárůst 

dodatečné souhrnné daňové spokojenosti se stávající výší zdanění, jenž vznikl v souvislosti 

s implementací zdrojů iluze do daňového systému, které zapříčinili vznik daňové iluze u 

jednotlivců. Dodatečně vzniklá souhrnná daňová spokojenost se stávající výší zdanění je tak 

tvořena nárůstem míry akceptace zdanění (prostor určený křivkami (kss*) a (kssi), úsečkou 

označenou písmenem i a bodem B) a poklesem míry vzdoru vůči zdanění (prostor 

determinovaný křivkami (kss*) a (kssi), úsečkou označenou písmenem i a  bodem A). 
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Z výše uvedeného také vyplývá, že racionálně jednající vladař bude cíleně vytvářet 

potenciální zdroje daňové iluze, neboť jejich existence a následné působení na odhad skutečné 

výše zdanění jednotlivce způsobuje, že roste četnost jedinců spokojených s výší reálného 

daňového zatížení. Současně také oslabuje  skupina osob (srovnej vzdálenost bodu n a n*), jež 

by v neiluzorním prostředí vzdorovala. Vladař tak prostřednictvím daňového systému, který 

obsahuje zdroje daňové iluze, potenciálně získává u daňových subjektů větší míru 

dobrovolnosti při plnění jim uložené daňové povinnosti. 

 

Křivka souhrnné spokojenosti daňových subjektů s aktuální mírou zdanění – vliv 

daňové iluze a daňových úniků 

 

Obě výše prezentované křivky souhrnné spokojenosti s aktuálním daňovým zatížením 

v iluzorním a neiluzorním prostředí byly vytvořené mimo jiné za předpokladu, že výše 

daňové povinnosti plynoucí jak z  daně z hlavy tak i  za pomocí daní obsažených v daňovém 

mixu je totožná. Současně všichni jedinci dosahovali stejné výše důchodu i spotřeby. 

Znalost stratifikace společnosti dle důchodů, které následně mohou implikovat sílu 

moci jednotlivců, je zásadní pro rozhodovací činnost vladaře, neboť opuštění předpokladu 

absolutní rovnosti v rozdělení důchodů znamená různorodé rozvrstvení společnosti a tedy 

zejména i jednotlivců okolo kritického bodu, v rámci něhož se předmětný rozdíl blíží hodnotě 

nula. Tvar křivky souhrnné spokojenosti s aktuálním mírou zdanění je nadále tvořen dvěma 

křivkami, které mají teoreticky lineární podobu, neboť pro potřeby práce bylo rozhodující 

vyjádřit pokles četnosti nespokojených jedinců. 

Daňová iluze je tak vhodným nástrojem vladaře, jehož primárním cílem je udržet si 

moc, který je následován požadavkem na zachování a postupné navyšování daňových příjmů. 

Udržení moci pak v praxi znamená, že je nutné minimalizovat odpor voličů (daňových 

subjektů) k daňovému zatížení a tedy i  potenciálně k samotnému vladaři. V praktické daňové 

politice má pak vladař ve zjednodušené podobě následující možnosti využití teorie daňové 

iluze. 

Důchodová elasticita daňových příjmů, jako první ze zdrojů daňové iluze, reaguje 

automaticky na vývoj velikosti důchodů. Vladař má snahu dlouhodobě míru zdanění 

navyšovat a tedy bude preferovat daně, které působí jako vestavěný stabilizátor. Tato 

konstrukce daní je také vhodná pro období hospodářského poklesu, která je z hlediska udržení 

moci kritická pro každého vladaře, neboť dochází k automatickému poklesu míry reálného 

daňového zatížení a tedy i ke snížení míry odporu ve společnosti ke zdanění.  
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Složitost daňového systému, jako druhý zdroj daňové iluze, je ovlivněna třemi faktory 

(složkami), a to roztříštěností daňového systému, viditelností jednotlivých daní a prostorem 

pro legální minimalizaci daňové povinnosti. Vladař v souladu s teorií daňové iluze bude 

preferovat „rozmanitý“ daňový mix a daně v něm obsažené, případně některé komponenty 

jednotlivých daní, jsou navrhovány tak, aby byli co nejméně dotěrné pro daňový subjekt.  

V případě, že vladař má potřebu navýšit počet daní v daňovém mixu, provést změnu 

v daňové normě s dopadem na výši daňové povinnosti nebo začít nově zdaňovat nějakou 

aktivitu, pak tak učiní zejména tehdy, pokud je tato změna společností vnímána pozitivně.  

Pokud je nutné realizovat negativně vnímaný úkon (např. zvýšení sazby daně ze 

spotřeby), pak je vhodné provést současně „kompenzaci“ na jiné nebo i totožné dani. 

Poslední třetí složka složitosti daňového systému pak znamená, že by vladař měl 

vytvářet prostor pro legální metody vedoucí k minimalizaci daňové povinnosti daňových 

subjektů prostřednictvím různých standardních a nestandardních odpočtů, vynětí z předmětu 

daně apod. Z hlediska snižování odporu daňových subjektů je tak možné vladaři doporučit, 

aby daňové normy skutečně umožňovaly jedincům efektivní daňovou optimalizaci.  

Oba  základní zdroje daňové iluze lze rozdělit na dvě základní skupiny. První skupina 

představuje takové zdroje iluze, které nevyžadují ze strany daňového subjektu provedení 

jakéhokoliv úkonu, které by v něm vyvolávaly zvýšenou potřebu detailní znalosti aplikace 

konkrétních ustanovení daňových norem či dokonce využití daňového poradenství. První 

skupina zdrojů iluze tak tvoří fixní část daňové iluze. Druhá skupina, variabilní část daňové 

iluze, pak představuje takové zdroje iluze, které již vyžadují, aby daňový subjekt byl 

seznámen s fungováním, principy a detaily jednotlivých hmotných i procesních daňových 

norem.  

Pro vladaře je rozhodná znalost síly rizikového i kritického seskupení a následně pak  

má možnost sestavit pořadí a míru využití tří možností k dosažení minimalizace míry vzdoru 

ve společnosti. Síla předmětných seskupení spočívá buď v jejich celkové četnosti vůči 

ostatním jedincům spokojených s daňovým zatížením nebo ve faktické ekonomické či 

politické moci jednotlivců svrhnout vladaře.    

První možnost k dosažení předmětného cíle je tak do určité míry pro vladaře riziková, 

neboť každá změna v hmotných daňových předpisech, které mají bezprostřední a z pohledu 

daňového subjektu negativní vliv na výši daňové povinnosti může způsobit, že celková 

souhrnná spokojenost s daňovým zatížením poklesne. V případě druhé možnosti, tj. využití 

daňové iluze, lze předpokládat, že téměř všichni jednotlivci do určité míry podlehnou zdrojům 

iluze, a tedy u nich nastane pozitivní posun v postoji na výši aktuálního daňového zatížení. 
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 Třetí možnost předpokládá, že vladař do určité míry akceptuje nelegální způsoby 

minimalizace daňové povinnosti, a to zejména osobám z kritického a rizikového seskupení. 

Daňový únik byl pro účely práce charakterizován jako úmyslná činnost jednotlivce, která 

vede ke snížení jeho daňové povinnosti, a to v rozporu s daňovou normou. Rozlišení daňové 

iluze na fixní a variabilní složku lze pak využít k tvrzení, že problematika daňových úniků se 

týká zejména skupin, na kterou působí především variabilní složka daňové iluze. 

  Daňový únik z pohledu vladaře primárně znamená, že jedinec nerespektuje vladařem 

určená pravidla. Současně však daňový únik způsobuje snížení míry zdanění u jednotlivce, a 

to v konečném důsledku vždy zvýší jeho míru akceptaci  s daňovým systémem. V souladu 

s cílem vladaře snížit počet nespokojených jedinců s daňovým zatížením, lze dospět k závěru, 

že u skupiny rizikových jedinců, kteří disponují reálnou mocí, budou činěny zanedbatelné či 

s určitým časovým zpožděním kroky vedoucí k minimalizaci daňových úniků, které jsou 

uskutečňovány touto skupinou jedinců. Opačná situace nastává v případě, že daňové úniky 

realizují jednotlivci, jejichž reálná moc ovlivnit postavení vladaře je minimální. 

 

 Vliv daňové iluze a vliv daňových úniků na souhrnnou spokojenost daňových subjektů 

s daňovým zatížením je pak demonstrována v obr. 3 za pomocí křivky souhrnné spokojenosti 

daňových subjektů s aktuálním daňovým zatížením (kss).  

Křivka (kss*) ilustruje teoretický stav, který by nastal, pokud by existovala daň 

z hlavy, jež by však byla pro každého jednotlivce určena ve výši odpovídající jeho aktuálnímu 

reálnému daňovému zatížení. Tato křivka současně determinuje permanentní  seskupení 

jedinců spokojených s výší jejich zdanění s*, ačkoliv tito jedinci jsou obeznámeny se 

skutečnou výši vlastního daňového břemena. Pro toto seskupení platí, že svou daňovou 

povinnost vůči vladaři plní dobrovolně, a to bez ohledu na případnou volbu daňového mixu. 

 Z umístění křivek (kssf) a (kssv) a zejména příslušných kritických bodů, kde je míra 

akceptace rovna hodnotě nula,  lze konstatovat, že zavedením zdrojů daňové iluze, v rozlišení 

na fixní (křivka (kssf)) a variabilní (křivka (kssv)) složku, došlo ke zvýšení množiny jedinců 

spokojených s daňovým zatížením, a to o velikost vymezenou písmenem if a iv. 

Z hlediska tvorby daňové politiky je pak pro vladaře rozhodující znalost četnosti 

skupiny, vymezené plochou iv, jejichž subjektivně vnímanou výši vlastního daňového 

břemene lze úspěšně ovlivňovat erozí příslušných daňových norem. Celkově však křivka (kssv) 

zobrazuje souhrnnou spokojenost společnosti s daňovým zatížení za přítomnosti daňové iluze, 

a to bez toho, aniž by tito jedinci vědomě postupovali v rozporu s příslušnými daňovými 

předpisy. 



26 

Obr. 4 - Křivka souhrnné spokojenosti daňových subjektů s aktuálním daňovým zatížením – 

vliv daňové iluze a daňových úniků (kss)  

 

  Seskupení daňových subjektů označených písmeny r a ú představuje jedince, kteří 

jsou nespokojeni se stávající výší zdanění a současně mají snahu tomuto stavu vzdorovat. 

Skupina osob označených písmenem ú pak představuje jedince, jimž se zdařilo úspěšně snížit 

daňovou povinnost prostřednictvím daňového úniku. Nicméně ve společnosti zůstává rizikové 

seskupení osob označené písmenem r, které představuje pro vladaře reálné nebezpečí, neboť 

v jejich případě nedošlo k zásadní eliminaci míry vzdoru vůči zdanění, a to ani legálními 

prostředky a ani současně tito jednotlivci nepřistoupili k nelegálním aktivitám. Tato skupina 

osob nemá v aktuálním období možnost se vyhnout placení daní, s jejichž výší nesouhlasí. 

V následujícím období má tato skupina dvě možnosti, jak se nežádoucímu zdanění bránit. 

První možnost je založena na tom, že jedinec buď přemístí svou aktivitu z daňového území 

vladaře a nebo zcela opustí tuto aktivitu, jež právě způsobuje celkové subjektivně vnímané 

nadměrné daňové zatížení. Druhou možností, v závislosti na síle jedinců obsažených v daném 

seskupení, je vytvářet tlak na vladaře prostřednictvím politického trhu, a to s cílem 

v nadcházejícím zdaňovacím období snížit jejich daňové zatížení. 
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Daňové zásady a daňová iluze 
 

Každá moderní učebnice daňové teorie obsahuje daňové zásady, které prezentují 

základní teoretické požadavky kladené na daně. Již od dob A. Smithe se na těchto 

požadavcích na „dobrý“ daňový systém a na jednotlivé daně mnoho nezměnilo. Tyto 

požadavky jsou vyjádřené v tzv. daňových kánonech (zásadách), které jsou akceptovány do 

dnešních dnů a současní autoři se liší v míře jejich rozpracování. 

Vladař, který má zájem dosáhnout vlastního primárního cíle a současně daňový systém 

je pro něj jeden z prostředků k naplnění tohoto cíle, bude preferovat takový daňový systém, 

který bude obsahovat zdroje daňové iluze. Uspořádání samotného daňového systému by pak 

mělo být takové, aby celkový akt zdanění  byl pro daňové subjekty co nejméně viditelný 

(dotěrný, zatěžující); v případě, že pouhá organizace daňového systému neumožňuje tento cíl 

naplnit, pak je nutné daňovým subjektům podat, i případně s odkazem na konkrétní daňový 

kánon, uspokojující vysvětlení.  

Požadavek na nízkou viditelnost a tedy dotěrnost všech daní je v souladu 

s filozofickým učením o hédonismu, dle něhož lidé požadují maximalizovat slast a 

minimalizovat strast. Z tohoto úhlu pohledu je existence zdanění strastí. Požadavky na daňový 

systém z pohledu vladaře, z hlediska uplatňování daňových zásad, jsou pak totožné 

s požadavky kladenými daňovými subjekty. 

První daňový kánon „rovnosti“ je v soudobé literatuře nazýván jako zásada či princip 

spravedlnosti. Na příkladu České republiky je demonstrováno, že akceptování požadavku 

daňové spravedlnosti neposkytuje žádnému vladaři jednoznačný návod,  jakým způsobem této 

spravedlnosti docílit, a tedy bude vždy záviset na vladaři, jeho cílech a schopnostech 

konečnou volbu daňovým subjektům zdůvodnit.  

Druhý daňový kánon „přesnost (určitost)“ je v současnosti chápan jako zásada právní 

perfektnosti daňového systému. Odstranění veškerých „erozivních“ ustanovení ze všech 

daňových norem by tak prakticky znamenalo zviditelnění skutečné výše daňové povinnosti. 

Taková norma je pro vladaře, který postupuje v souladu s teorií daňové iluze, nepřijatelná.  

Třetí  a čtvrtý daňový kánon „pohodlnost platby“ a „nízké náklady výběru daní“ jsou 

rozprostřeny mezi požadavkem na administrativní jednoduchost a efektivnost daňového 

systému. Daňový subjekt je v rámci plnění povinnosti přiznat a zaplatit daň vystaven jak 

reálným nákladům tak i nákladům obětovaných příležitostí, neboť vyzvednutí daňového 

tiskopisu, vyplnění daňového přiznání a jeho podání vyžaduje vynaložení jak finančních 

zdrojů tak i obětování času na tyto aktivity. Z hlediska teorie daňové iluze však platí, že 



28 

vysoké vyvolané náklady způsobují, že se daně stávají pro jedince dotěrné. Vladař bude 

podporovat taková opatření, která daňovým subjektům ulehčí plnění jejich daňové povinnosti.  

Současně také platí, že ve vladařově zájmu není funkční daňová správa, která by byla 

schopna pokrýt maximum úmyslných i neúmyslných úniků na daních. Početná, vysoce 

kvalifikovaná a materiálně vybavená daňová správa by znamenala zvýšení pravděpodobnosti 

odhalení chybného jednání  daňových subjektů, a tedy i udělení trestu. V praxi by to 

znamenalo zvýšení četnosti daňových kontrol, vytýkacích řízení a místních šetření. Daňové 

subjekty by v protireakci následně navýšili vlastní náklady na zabezpečení správnosti plnění 

zákonných povinnosti, a tyto vyvolané náklady by opětovně mohli navýšit nežádoucí 

dotěrnost jednotlivých daní. 

Existence každé daně způsobuje distorze v cenách statků i výrobních faktorů, pak 

každá změna v daních ovlivňuje jednání daňových subjektů a dochází tak k důchodovým a 

substitučním efektům daně, které podporují vznik nežádoucích nákladů mrtvé váhy 

(nadměrného břemene). Princip či „zásada efektivnosti“ tak „řeší otázky vlivu daní na změny 

v chování ekonomických subjektů, na efektivní fungování trhu v ekonomice a na 

přerozdělovací funkci daní“ (Široký 2003: 63).  Z pohledu vladaře bude daňový systém 

efektivní tehdy, pokud mu napomůže naplnit jeho primární cíl udržet se v roli vladaře a 

současně maximalizovat příjmy do veřejného rozpočtu, které může následně alokovat.  

Absolutní uplatňování teorie daňové iluze v praxi nenapomůže dosáhnout teoretického 

vrcholu Lafferovy křivky, který by znamenal maximální daňové výnosy do veřejného rozpočtu. 

Aplikace teorie daňové iluze totiž vladaři umožňuje „jen“ snižovat subjektivně vnímanou výši 

míry zdanění již existujících daní s platnými parametry, avšak až na výjimky neposkytuje 

návod, jak aktuální skutečnou míru zdanění jednorázově či v krátkém období reálně navýšit.  

Vladařovo pojetí efektivnosti daňového systému je ve vzájemném rozporu, kdy na 

jedné straně je jeho snaha naplnit primární funkci daní a na druhé straně existují daňové 

subjekty, které mohou vzdorovat navyšování či již navýšenému daňovému břemenu. Tento 

vzdor se pak může projevit nežádoucím chováním snižující efektivní fungování trhu 

(substituce a snižování stávající úrovně ekonomické aktivity, přesun aktivit na jiné daňové 

území apod.), klesající dobrovolností platit daně (daňové úniky) až po politický nátlak na 

pozici vladaře. Poněvadž primárním cílem vladaře je zachovat si moc, a tedy minimalizovat 

skupinu osob nespokojených s mírou zdanění, pak i  absolutní požadavek na dosažení 

maximální výše celkových daňových příjmů by bylo možné považovat za iracionální akt, 

který plýtvá s  potenciálem politického zisku. 
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Efektivnost veřejných financí a daňová iluze 

 

Pokud Gregor (2005) poukazuje na neefektivnost veřejných financí, pak upozorňuje 

na problematiku veřejného dluhu a potažmo na způsob využití výdajů z veřejného rozpočtu. 

Uplatňování teorie daňové iluze v praxi však neznamená, že daňový subjekt (až na extrémní 

situace) není znalý přítomnosti institutu zdanění v ekonomice. Lze tak usuzovat, že 

neefektivnost veřejných financí může být zapříčiněna bez ohledu na velikost získaných 

daňových příjmů, neboť předmětná neefektivnost na straně výdajů vzniká primárně až 

způsobem využití daní. Z tohoto úhlu pohledu by pak mělo být zcela irelevantní, zda 

jednotlivec subjektivně vnímá výši vlastní daňové povinnosti nižší než tomu tak reálně je, 

neboli každá výše daní by měla být využita efektivně. 

Daňovou iluzi jako jeden ze tří druhů fiskální iluze tak nelze považovat samostatně za 

jeden ze zdrojů neefektivnosti veřejných financí (fiskální iluzi jako celek již ano). Daňová 

iluze může pouze působit na (ne)efektivnost zdanění. 

 

Návod k použití konkrétních zdrojů daňové iluze, které způsobují vznik daňové iluze, 

tak může vladař nalézt zejména v daňové teorii – aplikace zásady administrativní 

jednoduchosti, neznalost daňové incidence, požadavek na minimalizaci nadměrného 

daňového břemene, výhodnost daní ze spotřeby, „ekologizace“ daňových systémů apod. 

V každém soudobém existujícím daňovém systému se tak vyskytují zdroje daňové iluze. 

Potenciální požadavek k odstranění maximálního počtu zdrojů daňové iluze z daňového 

systému  je vyhodnocen z pohledu daňové teorie i praxe jako nereálný. 

 

Lidská společnost je značně různorodá. Vyskytují se v ní lidé, kteří jsou vůči 

ekonomickým problémům  přirozeně neznalí, ale také existuje pravděpodobně rozsáhlá 

skupina jedinců, která dospěla do stavu racionálního nezájmu. Je otázkou, zda právě 

předmětný nezájem neumožňuje jedincům lépe dosahovat dle Mlčoch (2005) vyšších hodnot 

subjektivního vnímání vlastního štěstí. Teorie daňové iluze aplikovaná v praxi tak 

v konečném důsledku může napomoci jedincům dosáhnout právě vyšších hodnot 

subjektivního vnímání štěstí, za předpokladu, že zdroje daňové iluze nepůsobí významným 

způsobem negativně na daný hospodářský systém. 
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5 Summary 
 

Tax illusion as an integral part of the tax theory and practice  

 

Economic and political decision-making authorities are under certain conditions able 

to influence individual behaviour with the intention to have a positive impact on its subjective 

tax burden claim, which seems to be lower in comparison with the real one. 

The aim of the dissertation is to define the types of fiscal illusion with a focus on tax 

illusion, state possible sources causing tax illusion at the individual and analyze the usage of 

governor tax illusion theory in practice. 

In the first part, the difference between the concept of taxation as a legal and economic 

is explained. Taxation is then viewed as an institution in the sense of institutional economics. 

The primary function of taxes is considered a fiscal function. 

In the second part the notion of illusion and putting psychological - economic 

justification of an illusion is defined.  Description of different types of fiscal illusion was 

made (tax, expenditure and other illusions), which can be further differentiated into sub-types 

of illusions. Emphasis is placed on tax illusion theory and to identify the sources of this 

illusion. As a two main sources of the illusion are considered income elasticity of tax revenue 

and tax complexity. Tax complexity can be viewed in the fragmentation of the tax system, the 

visibility of taxes and legal space to minimize tax liabilities. 

Tax illusion resources implementation into the tax system is demonstrated by the 

theoretical curve of taxpayers overall satisfaction with the actual tax burden. Governor 

attempting to reach  his  own goal will create a tax system in order to minimize the number of 

the individuals whose difference between individual psychological taxation boundary and 

subjectively perceived tax burden claim is negative. 

 From the governor´s perspective, is the tax system optimal, if it enables to the 

individuals according to hedonism to reach “pleasure”. Tax system which satisfies this 

requirement is arranged in accordance with the theory of tax illusion. 

In the end  the relationship between tax illusion and the requirement to maximize tax 

revenues  is examined, and moreover, the influence of illusions on the inefficiency of public 

finances is studied. 
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