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Daňové pobídky a úskalí 
kapitálového trhu v ČR 

Daňové pobídky 

— 5% sazba daně pro základní investiční fondy 

— Průtoková dividenda 

— Plátcem DPH může být podfond SICAV i podílový fond 

— Hodnotový a časový test u prodeje cenných papírů 

— Odpočty na životní pojištění, penzijní produkty a 

hypotéční úvěry 

 

Daňová úskalí 

— Zvyšující se administrativní zátěž  

(TP přílohy, CbCR, FATCA a CRS, DAC 6) 

— Daně založeny na českých účetních standardech  

(ne IFRS) 

— Náročné daňové kontroly (včetně TP) 

— Oznámení osvobozených příjmů 

— Nestabilita daňové legislativy 

— Nedostatečná legisvakance 

— Diskuze o sektorovém zdanění 
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7 hlavních tezí zastánců sektorové daně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy: Průvodce sektorovým zdaněním 

 

Sektorové zdanění 

1 
Zabránění odlivu 

dividend do zahraničí 

Zdanění velkých 

subjektů zvýší 

konkurenceschopnost 

malých firem 

Sektorové daně  

se uplatňují také 

v ostatních zemích EU  

V bankovnictví sníží 

sektorová daň rizikovost  

sektoru 

Zvýšení podílu českých 

firem v daném odvětví 

Zahraniční banky 

poškozují českou 

ekonomiku 

Sektorová daň zdaní 

jen velké firmy 
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Návrh na zvýšení zdanění 
pojišťoven 

Navrhuje se, aby daňově 

účinné byly pouze 

technické rezervy podle 

Solvency II 

 

Dle důvodové zprávy  

toto přinese veřejným 

rozpočtům 10,5 mld. Kč 

(v původní verzi 3,8 mld. 

Kč) 

 

Dodanění rozdílu mezi 

současnou výší „daňových“ 

technických rezerv a rezerv 

podle Solvency II – 

rozloženo do let 2020 a 

2021 

Účinnost 2020 
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