Abstrakt

Ve své diplomové práci se zabývám zdaněním příjmů obchodních společností a jejich
společníků, kdy za užití metody komparace, porovnávám rozhodující aspekty především
daňového

a

obchodního

práva

České

republiky

a

Belgického

království

(dále

jen Belgie). Mým cílem je především za pomocí deskriptivní metody a analýzy porovnat
vzájemnou složitost, náročnost a srozumitelnost těchto právních úprav, jež by mohly mít vliv
na rozhodování potenciálních investorů. V práci zjišťuji míru konkurenceschopnosti
a atraktivity jednotlivých forem podnikání ovlivněných právními požadavky na tyto
společnosti.
V první části práce analyzuji daňový systém České republiky. V této kapitole nastiňuji
důvody klesající tendence podílu přímých daní v daňových mixech vyspělých států
a taktéž názory na skutečný efekt daňové konkurence. Řešení konfliktu rezidenství
a problematice smluv o zamezení dvojího zdanění považuji za stěžejní problematiku, jejíž
objasnění je důležité pro správné užití metod opatření zamezení dvojího zdanění, kdy
hodnotím jejich výhody a nedostatky, které u užívaných metod spatřuji. Následující kapitolu
věnuji analýze obchodních společností založených dle českého práva, tyto společnosti mezi
sebou komparuji za pomocí jejich hlavních specifik při uvážení daňových důsledků, čímž se
snažím přispět ke snazší orientaci potenciálních podnikatelů při výběru vhodné formy
obchodní společnosti pro uskutečnění svého podnikatelského záměru. Zkoumám jednotlivé
postupy zdanění příjmů obchodních společností, taktéž pravidla pro rozdělení zisku
a problematiku zdanění podílů na zisku jednotlivými společníky. Analýze daní z příjmů
v daňovém systému Belgie se zabývám v kapitole čtvrté, kde v jejím úvodu porovnávám, jaký
podíl vyjadřují daně z příjmů fyzických a právnických osob na hrubém domácím produktu
Belgie s Českou republikou. Dále nastiňuji diferenciaci zdanění příjmů a daňových sazeb,
kterým jsou podrobeni poplatníci daně z příjmů fyzických osob a právnických osob v Belgii
oproti českému právu. V poslední části zkoumám obchodní společnosti založené dle belgické
právní úpravy. Zjišťuji aspekty jejich zdanění a hlavní odlišnosti, které zde oproti české
úpravě nacházím. Taktéž zde věnuji prostor způsobu řešení konfliktu rezidenství mezi Českou
republikou a Belgií a užívaným metodám opatření k zamezení dvojího zdanění mezi těmito
dvěma státy. V závěru této práce pak porovnávám a hodnotím zjištěné rozdíly mezi těmito
úpravami a tuto práci zakončuji úpravou de lege ferenda.

