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Návrh vyhlášky o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní 

 

Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, 

odst., písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., písm., 

bod, apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

§ 1 Tato vyhláška zapracovává 

příslušný předpis Evropské unie1) 

a stanoví pro účely automatické 

výměny informací s jiným státem 

vyňaté účty, u nichž je nízké 

riziko, že jejich prostřednictvím 

bude ohroženo správné zjištění 

a stanovení daně nebo zabezpečení 

její úhrady. 

___________________________ 
1) Směrnice Rady 2014/107/EU 

ze dne 9. prosince 2014, kterou se 

mění směrnice 2011/16/EU, pokud 

jde o povinnou automatickou 

výměnu informací v oblasti daní. 

 

32014L0107 Příloha (Příloha I 

Oddíl VIII pododdíl 

C bod 17 písm. g) 

směrnice 

2011/16/EU)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 2 odst. 1 al. 3  

17. Termínem „vyňatý účet“ se 

rozumí kterýkoli z následujících 

účtů: 

… 

g) jakýkoli jiný účet, u něhož je 

nízké riziko, že bude použit 

k daňovému úniku, má velmi 

podobné znaky jako kterýkoli 

z účtů popsaných v písmenech a) 

až f), a je uveden na seznamu 

vyňatých účtů podle čl. 8 odst. 

7a této směrnice, za předpokladu, 

že status tohoto účtu jako 

vyňatého účtu nemaří účely této 

směrnice. 
 „…. Tyto předpisy přijaté 

členskými státy musí obsahovat 

odkaz na tuto směrnici…“ 

 

§ 2 Vyňatým účtem je penzijní 

připojištění se státním příspěvkem 

účastníka podle zákona 

upravujícího penzijní připojištění 

se státním příspěvkem, jestliže 

celková výše jeho příspěvků 

za kalendářní rok nepřesáhne 

částku odpovídající 50 000 USD. 

32014L0107 Příloha (Příloha č. I, 

oddíl VIII, pododdíl 

C, bod 17 písm. g) 

směrnice Rady 

2011/16/EU ve znění 

směrnice Rady 

2014/107/EU) 

17. Termínem „vyňatý účet“ se 

rozumí kterýkoli z následujících 

účtů: 

… 

g) jakýkoli jiný účet, u něhož je 

nízké riziko, že bude použit 

k daňovému úniku, má velmi 

podobné znaky jako kterýkoli 

z účtů popsaných v písmenech a) 

až f), a je uveden na seznamu 

vyňatých účtů podle čl. 8 

odst. 7a této směrnice, 

Podle vyjádření OECD účet doplňkového 

penzijního spoření nemůže být zahrnut mezi 

vyňaté účty, jelikož nesplňuje všechna 

stanovená kritéria společného standardu pro 

oznamování a de facto se podobá běžným 

spořicím účtům. Konkrétně dle hodnotící 

zprávy Globálního fóra OECD pro 

transparentnost a výměnu informací pro daňové 

účely tento účet nelze považovat za vyňatý, 

jelikož není vyžadováno kontinuální předávání 

informací o výplatách daňové správě a 

stanovené sankce za předčasný výběr nejsou 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 
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(část, §, 

odst., písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., písm., 

bod, apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

za předpokladu, že status tohoto 

účtu jako vyňatého účtu nemaří 

účely této směrnice. 

dostatečné. Přestože existují oznamovací 

povinnosti, nevztahují se na předávání 

informací o výplatách. Tyto informace mohou 

být poskytnuty daňové správě pouze na ad hoc 

bázi. Kromě toho lze provést předčasný výběr 

po uplynutí 24 měsíců, přičemž jediným 

následkem je zdanění celkových příspěvků 

účastníka standardní sazbou daně z příjmu. 

 

Celex. Číslo Název předpisu 

32014L0107 
SMĚRNICE RADY 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu 

informací v oblasti daní 
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