Shrnutí
Cílem této diplomové práce je přiblížit pojetí právní úpravy mezinárodního
a vnitrostátního dvojího zdanění. Dále se diplomová práce zabývá pojmem daň
a pokládá otázku, co daň představuje, co je předmětem daně, kdo je rezident a kdo
nerezident. Zároveň se diplomová práce zaměřuje na historii mezinárodního dvojího
zdanění, důsledky dvojího zdanění a v neposlední řadě i na vyhýbání se daňové
povinnosti. Diplomová práce se skládá celkem ze tří kapitol rozdělených do podrobněji
rozepsaných podkapitol.
První kapitola pojednává o dani jako takové v českém právním řádu a především
jako o nejdůležitějším zdroji financování státních rozpočtů, díky nimž je financovám
celý veřejný sektor. Především však uvádí do problematiky dvojího zdanění jako
negativního ekonomického jevu pro daňové poplatníky a do metod ingerence státu do
jeho odstraňování ať už na poli vnitrostátním či mezinárodním. Obecně jsou rozebírány
metody zamezení dvojího zdanění.
Druhá kapitola je věnována mezinárodním smlouvám o zamezení dvojího
zdanění. V současné době mají díky těmto smlouvám daňový poplatníci právní jistotu
při svých mezinárodních transakcích, protože se mohou obeznámit s právním režimem,
ve kterém bude transakce probíhat, a to ještě před jejím uskutečněním, což poskytuje
poplatníkům ochranu před nesprávným postupem, který by mohl vést k problémům se
správcem daně. Jde především o modelovou smlouvu Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj jako nejrozvinutější mezinárodní model.
Třetí kapitola je zaměřena na vnitrostátní aspekty dvojího zdanění a upozorňuje
na rozdíly v rámci mezinárodního zdanění rezidentů České republiky ze zdrojů
v zahraničí a zdaňování příjmů nerezidentů ze zdrojů v České republice. Další část této
kapitoly se pomocí praktických příkladů zabývá metodami dvojího zdanění, které jsou
využívány pro zamezení dvojího zdanění.
Dle mého názoru je česká právní úprava zdanění v zákoně o daních z příjmů
neustále nepřehledná, právě díky vlivu častých novelizací. Jde především
o systematické rozdělení ustanovení do jednotlivých paragrafů, odstavců a písmen, kdy
pro pododstavce opětovaně nestačí ani veškerá písmena abecedy.

