Jak vysoké jsou mzdy v USA?
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Podívejme se blíže na mzdy v zemi, kde každý šestý Američan má roční
příjem přes 100 tisíc dolarů.
Spojené státy Americké jsou podle řady mezinárodních hodnocení
považovány za nejvyspělejší zemi světa. Podívejme se blíže na mzdy v zemi,
kde každý šestý Američan má roční příjem přes 100 tisíc dolarů.
Ekonomika USA vykazuje nejvyšší nominální HDP. Ve většině
ekonomických renomovaných žebříčcích najdeme USA na předních místech.




Dle studie Světové banky „Doing Business 2013“ jsou podmínky k
podnikání v USA čtvrté nejlepší, lepší hodnocení má pouze Singapur,
Hongkong a Nový Zéland.
Dle švýcarské společnosti IMD je americká ekonomika druhou
nejkonkurenceschopnější (po Hongkongu), jak vyplývá ze studie „The
World Competitiveness Report 2012“.

Z výkonné domácí ekonomiky těží samozřejmě i občané, životní úroveň
Američanů je velmi vysoká.
Jak vysoká je průměrná mzda?

Průměrná roční mzda v USA za rok 2012 byla 47 650 dolarů (936 585 Kč,
dle směnného kursu ze dne 7. 5. 2013), jak vyplývá z údajů OECD (Tax
Database, Income Tax, Part I. (Taxation on Wage Income 2012). Mzdové
rozdíly v USA jsou však jedny z nejvyšších na světě. Proto každý (údaje dle
studie 2012/2013 Average Salary Survay):





Osm set třicátý třetí zaměstnanec má roční mzdu vyšší než 1 600 000 $
(31 448 800 Kč).
Osmdesátý šestý zaměstnanec má roční mzdu více než 250 000 $ (4
913 875 Kč).
Třicátý třetí zaměstnanec má roční mzdu více než 200 000 $ (3 931 100
Kč).
Dvacátý zaměstnanec má roční mzdu více než 166 000 $ (3 262 813
Kč).







Desátý zaměstnanec má roční mzdu více než 118 000 $ (2 319 349 Kč).
Šestý zaměstnanec má roční mzdu více než 100 000 $ (1 965 550 Kč).
Pátý zaměstnanec má roční mzdu více než 91 000 $ (1 788 650 Kč).
Čtvrtý zaměstnanec má roční mzdu více než 80 000 $ (1 572 440 Kč).
Třetí zaměstnanec má roční mzdu více než 65 000 $ (1 277 608 Kč).

Zdanění se v jednotlivých státech liší

Všichni Američané odvádí jednak federální daň z příjmu fyzických osob,
která je pro všechny Američany stejná, tak místní daň z příjmu fyzických
osob, která se v jednotlivých státech liší. Federální sazba daně z příjmu
fyzických osob se v USA v roce 2013 pohybuje od 10 % do 39,6 %. Horní
sazbě však podléhají již velmi vysoké příjmy.
Federální sazba daně z příjmu fyzických osob v roce 2013
Federální sazba daně z příjmu FO v USA v roce 2013
svobodný
manželský pár
daň
základ daně (v USD)
daň
základ daně (v USD)
10 %
do 8 925
10 %
do 17 850
15 %
8 926 – 36 250
15 %
17 851 – 72 500
25 %
36 251 – 87 850
25 %
72 501 – 146 400
28 %
87 851 – 183 250
28 %
146 401 – 223 050
33 %
183 251 – 398 350
33 %
223 051 – 398 350
35 %
398 351 – 400 000
35 %
398 351 – 450 000
39,6 % 400 001 a více
39,6 % 450 001 a více

V Česku je vyšší zdanění práce

Abychom si mohli snadněji porovnat zdanění práce v Česku a USA, tak
máme v přiložené tabulce uvedeno zdanění u podprůměrné mzdy, průměrné
mzdy a nadprůměrné mzdy.
V Česku za rok 2012 činila průměrná měsíční mzda 25 101 Kč, to je hrubá
mzda zaměstnance sjednaná zpravidla v pracovní smlouvě. Bezdětný
zaměstnanec obdrží na svůj bankovní účet, po srážce sociálního a zdravotního
pojištění a daně z příjmu fyzických osob, částku ve výši 19 354 Kč. Náklady
zaměstnavatele činí 33 637 Kč.
Zaměstnanec a zaměstnavatel zaplatí na daních z práce 14 283 Kč (33 637 Kč
- 19 354 Kč). Celkové zdanění práce v Česku tedy činí 42,46 % (14 283 Kč:

33 637 Kč). V USA činí celkové zdanění práce u průměrné mzdy 29,6 %,
hlavním důvodem je výrazně nižší povinné pojistné placené zaměstnavatelem
za zaměstnance.
Průměrná čistá mzda v Česku (19 354 Kč), kterou zaměstnance obdrží na
svůj bankovní účet, se od hrubé mzdy liší o 22,8 %. V USA se průměrná
hrubá mzda zaměstnance a čistá mzda zaměstnance liší o 22,7 %. U tohoto
údaje je zdanění podobné.
U USA jsou v přiložené tabulce uvedeny průměrné hodnoty, protože místní
daň se v jednotlivých případech liší, proto může být zdanění u stejné mzdy
vyšší i nižší.
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Výpočet

USA
Česko
Mzda (v % z průměrné Mzda (v % z průměrné
mzdy)
mzdy)
67 % 100 % 133 % 167 % 67 % 100 % 133 167
%
%
Daň z příjmu (souhrnná)
14 % 17,1 20,7 22,9 7,7 % 11,8 % 13,9 15,1
%
%
%
%
%
Povinné
pojistné
placené 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 11 % 11 % 11 % 11 %
zaměstnancem
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%
%
%
%
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%
Povinné
pojistné
placené 10,8 9,7 % 9,2 % 8,9 % 34 % 34 % 34 % 34 %
zaměstnavatelem
%
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27,4 29,6 32,6 34,4 39,3 42,46 44 % 44,9
%
%
%
%
%
%
%
OECD: Tax Database, Part I. Taxation of Wage Income (2012)

Ve kterých státech jsou nejvyšší mzdy?

Mzdové rozdíly v amerických státech jsou poměrně značné. Průměrná mzda
se pohybuje od 33 200 $ za rok (Misssissippi) po 58 400 $ za rok (New
Jersey).


Desítku amerických států s nejvyšší průměrnou mzdou tvoří: New
Jersey (58 400 $), Maryland (58 000 $), New Hampshire (57 400 $),



Havaj (56 900 $), Connecticut (56 500 $), Aljaška (56 000 $),
Massachusetts (55 900 $), Minnesota (55 600 $), Virginie (55 300 $) a
Colorado (55 000 $).
Desítku amerických států s nejnižší průměrnou mzdou tvoří:
Mississippi (33 200 $), Arkansas (36 800 $), Louisiana (37 500 $),
Kentucky (38 400 $), Západní Virginie (38 500 $), Alabama (38 700
$), Oklahoma (38 900 $), Tennessee (39 500 $), Montana (39 800 $),
Nové Mexiko (40 000 $).

Nejvíce práce „sype“ v San Franciscu

Nejvyšší průměrná mzda je v těchto deseti amerických městech: San
Francisco (94 911 $), Boston (87 467 $), New York (86 922 $), Washington
(84 538 $), Seattle (81 145 $), Chicago (79 757 $), Detroit (78 567 $), Denver
(77 904 $), Los Angeles (77 471 $), Atlanta (77 287 $).

