Tax & Fiscal Alert
Tax law amendments within Governmental savings
Daňové změny v rámci vládních úspor

Tax law
amendments within
Governmental
savings were
approved by the
Chamber of
Deputies

The Chamber of Deputies has approved in the third reading on November 7, 2012
the government’s tax package, which contains many tax changes. The changes
should apply from January 1, 2013. Below mentioned changes will be further
discussed in the Senate, which can either approve them or send them back to the
Chamber of Deputies.
The proposed changes include especially the following:


Increase of reduced and basic VAT rates by one percentage point to
15 % and 21 %.



Introduction of „solidarity contribution“ for the employment and
self-employment income with the income exceeding 4 times the average
salary (approximately CZK 103,000 a month) amounting to 7 %.



Cancelation of the cap for the payment of insurance premiums for public
health insurance.



Restrictions on using the 30 and 40 percent flat rate expenditure for
self-employed persons and rental income only when annual income does
not exceed CZK 2 million.



Abolition of the tax discounts for the husband/wife without their own
income and child tax benefits for self-employed persons and persons
with rental income applying any flat rate. The limitation applies if the sum
of the partial tax bases is higher than 50 % of the total tax base



Increase of the withholding tax to 35 % of the income from sources on
the territory of the Czech Republic of foreign tax residents (interests and
royalties). This provision applies to tax residents of countries with which
the Czech Republic has not concluded a treaty for avoidance of double
taxation.



Increase of real estate tax from 3 % to 4 %.
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Should you have any questions regarding tax changes, please do not hesitate to
contact us.
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Daňové změny
v rámci vládních
úspor schváleny
sněmovnou
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Poslanecká sněmovna dne 7.11.2012 ve třetím čtení schválila vládní daňový
balíček, který obsahuje celou řadu daňových změn. Ty by měly platit od 1. ledna
2013. Uvedené změny zákonů budou dále projednány v Senátu, který je buď
může schválit nebo znovu vrátit Poslanecké sněmovně.
Vládní daňový balíček obsahuje zejména následující:


Zvýšení sazeb DPH u snížené i základní sazby o 1%, tj. na 15% a
21%.



Zavedení solidárního příspěvku pro zaměstnance a podnikatele s
příjmem nad 4 násobek průměrné mzdy (cca 103 tisíc korun měsíčně)
ve výši 7 %.



Zrušení stropu pro placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění.



Omezení využití 30 % a 40 % výdajových paušálů pro OSVČ pouze na
celkový roční příjem nepřevyšující 2 mil. Kč.



Zrušení slevy na dani na manžela/manželku bez vlastních příjmů nebo
daňové zvýhodnění na děti u OSVČ a osob s příjmem z pronájmu
uplatňujících výdajové paušály. Zrušení platí, pokud součet dílčích
základů daně, u kterých byly uplatněny výdajové paušály, je vyšší než
50 % celkového základu daně.



Zvýšení srážkové daně na 35 % u příjmů zahraničních daňových
rezidentů ze zdrojů na území ČR (např. úroky a licenční poplatky). Toto
ustanovení platí pro rezidenty zemí, s nimiž ČR neuzavřela smlouvu o
zamezení dvojího zdanění.



Zvýšení daně z převodu nemovitosti z 3 % na 4%.
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Budete-li mít zájem o podrobnější informace týkající se daňových změn,
neváhejte nás prosím kontaktovat.
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