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Cílem práce je provést analýzu změn nového zákona o dani z nabytí
nemovitých věcí, který nahradil zákon o dani z převodu nemovitosti a dále
provést zhodnocení parametrů daně s důrazem na stanovení základu daně
a administrativní náročnosti včetně jejich dopadu na poplatníka a správce
daně.
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Cíl práce byl splněn, avšak nebyla zcela dodržena osnova, neboť chybí kapitola Komparace
daně z převodu nemovitostí a daně z nabytí nemovitých věcí, byť je na několika místech v
kontextu zmíněna. Provedená komparace by byla jistě přínosem této jinak velmi zdařilé práce.
Otázka k obhajobě: Je předmětem daně úplatné nabytí družstevního bytu?
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