
TAX ALERT
CZECH REPUBLIC

B AK ER T I L LY
CZECH REPUBLIC

 
 

 

 Českou Republiku, podobně jako mnohé jiné členské státy EU, čeká v následujících letech prosazování úsporných opatření a zvyšování 

daní a odvodů za účelem snižování státního dluhu. Náš Tax Alert se zaměřuje na změny, jež má vláda v plánu zavést již od roku 2013.  
 

| 1. Zvýšení sazeb DPH o jeden procentní bod  
 

Zvyšování DPH je v současné době velmi „populární“ v celé EU. V České Republice by se podle vládního návrhu měly obě sazby zvýšit o 

jeden procentní bod, tudíž standardní sazba ze současných 20% na 21% a snížená z 14% na 15%. Zvýšení sazeb by se však dle vládních 

předpovědí mělo týkat pouze let 2013 až 2015.  
 

| 2. Změny ve zdaňování fyzických osob 
 

Vláda navrhuje v následujících třech letech zrušení ročního stropu pro placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Strop pro 

placení sociálního pojištění ve výši čtyřnásobku průměrné mzdy by měl být zachován. Avšak, měla by být zavedena tzv. solidární přirážka 

k dani z příjmů fyzických osob pro základ daně přesahující strop pro placení pojistného na sociální zabezpečení ve výši 7%. 
 

Úsporná opatření by se měla dotknout i živnostníků, jelikož možnost uplatnit výdajové paušály ve výši 30% a 40% příjmů budou mít 

pouze ti podnikatelé, jejichž příjmy nepřekročí 2 miliony korun ročně. Navíc, tito podnikatelé nebudou moci využívat některé daňové 

úlevy. 
 

| 3. Zvýšení srážkové daně pro zahraniční daňové rezidenty z tzv. daňových rájů 

 

Sazba srážkové daně pro příjmy ze zdrojů na území České Republiky vyplácené rezidentům států, se kterými nemá Česká Republika 

uzavřené smlouvy o zamezení dvojího zdanění, by mohla vzrůst až na 35%. 
 

| 4. Zvýšení daně z převodu nemovitostí 
 

Sazba daně z převodu nemovitostí by podle vládního návrhu měla od roku 2013 vzrůst o jeden procentní bod a měla by činit 4% z ceny 

převáděné nemovitosti. 
 

| 5. SLOVENSKO: Zvyšování daní a zrušení rovné daně z příjmů 
 

Slovenská vláda má v plánu zrušit rovnou daň z příjmů. K současně platné 19%-ní sazbě tak přibude sazba 25% pro lidi s měsíčním 

příjmem nad 3 000 EUR. Sazba daně z příjmů právnických osob bude činit 23%. Toto významné zvýšení daní může přimět firmy zvažovat 

přesun do zemí s nižším daňovým zatížením, např. i do České Republiky. 
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Informace obsažené v tomto materiálu jsou obecného charakteru a neposkytují souhrnnou analýzu zmíněných témat. Přesto, že se snažíme zajistit aktuálnost a přesnost informací 
obsažených v tomto materiálu, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, nebo že budou platné i v budoucnu. Uživatelé těchto informací by proto 
neměli činit žádná rozhodnutí bez předešlé řádné odborné konzultace. Naše počáteční konzultace  je zdarma. 
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