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Mezinárodní výměna informací pro účely 
správy přímých daní 

 

 FATCA – Dohoda a zákon 

 GATCA (globální standard, 
MCAA)  

 EU (novela směrnice tzv. DAC)  
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▶ Mezinárodní výměna informací (EOI): 

 výměna informací na žádost (EOIR) 

 spontánní výměna informací (SEOI) 

 automatická výměna informací 
(AEOI) 

▶ účast na úkonech a dílčích šetřeních 
zahraničního správce daně  

▶ souběžné daňové kontroly  

▶ doručování písemností  



 Pravidelné 

vyměňování 

informací, disponuje 

jimi FS, nebo je 

získává od finančních 

institucí 

 Informace o různých 

kategoriích příjmů, 

např. podle druhů, 

nebo dle stavu účtu 

 Účel: 

  možnost kontroly 

příjmů svých 

daňových 

rezidentů, zda 

přiznávají 

celosvětový příjem 



 2010  v USA uzákoněn „Hiring Incentives 
to Restore Employment Act“, v jeho rámci 
zákon FATCA jako novela amerického 
daňového zákoníku 

 rozdělení finančních institucí na:  
   spolupracující 

   nespolupracující 

 sankce: 30% srážková daň z každého 
obchodu, který ve Spojených státech tato 
FI bude realizovat 



 přístup ADMIN to ADMIN 

 model 1 IGA 

 4. 8. 2014 podpis Dohody FATCA 

 září 2014 - screening protistrany, 
prověřování ochrany dat a 
zabezpečení 

 18. 12. 2014 dokončen ratifikační 
proces Dohody  



 dohoda mezi Českou republikou a Spojenými 
státy americkými o zlepšení dodržování 
daňových předpisů v mezinárodním měřítku a 
s ohledem na právní předpisy Spojených států 
amerických o informacích a jejich 
oznamování obecně známé jako Foreign 
Account Tax Compliance Act (Dohoda 
FATCA): Sb.m.s. č. 72/2014 

 

 zadání IT řešení – GFŘ 

 první vzájemné oznamování – září 2015 

 



 
zákon o výměně informací o finančních 
účtech s USA pro účely správy daní 
č.  330/2014 Sb. 
 
 subsidiární použití MSSD a DŘ 
 
De lege ferenda – začlenění do zákona  
č. 164/2013 Sb., společně s úpravou AEOI 
podle globálního standardu (CRS) a podle 
předpisu EU (DAC II)  



Vztah ZMSSD a lex FATCA 

Díl 

Automatika (AVI) à la FATCA 

• DDP (odkaz na přílohu I 

Dohody, nebo FINREG) 

Lex FATCA Zákon 164/2013 Sb. 

i) prověřovací 

ii) zjišťovací 

iii) oznamovací 

Ustanovení ZMSSD: 

• kompetence FS 

• předání mezi státy 

• ochrana dat 

• pojmy odkazem na Dohodu 

nebo přílohu DAC 

• povinnosti FI: 

i) FATCA 

ii) EU + globál 

společná 

ustanovení AVI 

zvláštní 

ustanovení 

iv) info/30% - platba 

neúčastnící se FI 

vi) předání uvnitř FS,  

kontrola, sankce 

vii) předání mezi státy 

v) povinnost součinnosti 



 shromažďování informací o účtech daňových 
rezidentů USA finančními institucemi v ČR 
 

 oznamování informací českému správci daně 
 

 předávání informací americké daňové správě 
 

 přijímání informací z USA o účtech českých 
daňových rezidentů v USA 
 

 poskytnutí údajů, nebo srážka při platbě 
neúčastnící se FI – pouze ve směru do USA 
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oznamující 
finanční 
instituce 

prověřování 

zjišťování 

správce 
daně (SFÚ) 

ústřední kontaktní orgán (GFŘ) 

neoznamující 
finanční instituce 

oznámení 

kontaktní místo 
v zahraničí 

případně 
oznámení 

příslušné finanční 
úřady 



 základní povinnosti FI 
 prověřovací povinnost 

 zjišťovací povinnost 

 oznamovací povinnost 
 

 doplňkové povinnosti FI 
 povinnost získat GIIN 

 povinnost uchovávat doklady 

 

Nezbytné k jejich plnění - povinnosti klientů 
 poskytovat součinnosti 

 

Následky porušení povinností FI - DŘ 
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 G20, OECD, Early Adopters Group 

 
 Globální standard oznamování  
 (CRS) na bázi FATCA 

 
 Globální zavedení automatické  
 výměny daňových informací  
 („GATCA“) 



 Vzorové dohody příslušných orgánů - 
právní základ – mnohostranná Úmluva 
(Definice, vyměňované informace, lhůty a rozsah 
výměny informací, mlčenlivost, konzultace a změny 
Dohody) 

 
 Společného standardu pro oznamování 

(common reporting standard - „CRS“)  
 

 komentáře k obojímu 



 Detailní identifikace vyměňovaných 
informací 

 Obecné požadavky na náležitou péči  

 Náležitá péče v případě dříve existujících a     
nových účtů fyzických osob  

 Náležitá péče v případě dříve existujících a 
nových účtů entit 

  

 

 



 Otázka závaznosti komentáře 

 Jak reagovat z hlediska národní legislativy,    
když dojde ke změně komentářů?  

 Jak reagovat, pokud různé ČS budou 
aplikovat rozdílným způsobem? 

 Jak postupovat při řešení rozdílů mezi 
FATCA  a standardem, hlavně v oblasti due 
diligence? 



 

 G5 - pilotní projekt AEOI podle modelu 1 
FATCA a výzva dalším státům ve formě tzv. 
„Early adopters group“ (EAG) 
 

 ČR – členem EAG (všechny státy EU kromě AT a 
LU), závazek brzkého přijetí globálního 
standardu 

 

 Podpis deklarace/dohody na jednání GF v 
Berlíně – 51 států 

 







podpis 
•Za ČR ministr financí v Berlíně 29.10.2014 

příloha 

F 

•Záměr časového harmonogramu,  od r. 2017 

zákon 
•Domácí legislativa 

notifika

ce 

•Oznámení připravenosti a určení partnerů 



 Potvrzení, že je účinná tuzemská legislativa 

 Vyjádření event. souhlasu s poskytováním 
informací na nereciproční bázi 

 Určení způsobu předání údajů 

 Vymezení způsobu zabezpečení a ochrany 
osobních dat 

 Potvrzení adekvátní ochrany vyměňovaných 
dat, dodržování mlčenlivosti 

 Seznam států, se kterými hodláme 
vyměňovat 



 Dohoda FATCA 

 Podpis 

 Ratifikace 

 Platnost 

Dohody 

 Platnost a 

účinnost 

zákona 

 Dohoda 

příslušných orgánů 

 Podpis 

 Notifikace (A-E) 

 Platnost a účinnost 

zákona 

 Použitelnost 

dohody 
 



                                

1.7.2014 

nové účty 

dříve existující 

účty 

1.1.2016 

nové účty 

dříve  

existující 

účty 

4.8.2014 

podpis 

Dohody 

18.12.2014 

platnost 

Dohody 

31.12.2014 

účinnost 

zákona 
FATCA 

Globální  

standard 



 Vyplývají z rozdílné povahy (FATCA – 
primárně bilaterální, CRS – zaměřen na 
multilaterální použití) 

 FATCA – práh de minimis, CRS – ne 

 FATCA – srážka, CRS – ne 

 FATCA – registrace, CRS – ne 

 FATCA – koncept „citizenship“, CRS – koncept 
daňové rezidence 

 



 směrnice Rady 2011/16/EU, o správní 
spolupráci v oblasti daní (tzv. DAC), ve znění 

směrnice Rady 2014/107/EU (tzv. směrnice 
DAC II) 

 zákon č. 164/2013 Sb. o mezinárodní 
spolupráci při správě daní a o změně dalších 
souvisejících zákonů (dále jen „MSSD“) 

 

 EU – de lege ferenda 
 přiblížení či propojení dvou systémů 

automatického oznamování, nebo rozšíření o 
další typy 

 

▶EU – de lege lata 



 
 příjmy ze zaměstnání 

 
 odměny ředitelů 

 
 produkty životního pojištění 

 
 důchody 

 
 vlastnictví nemovitostí a příjmy z nemovitostí 



 směrnice Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů 
z úspor v podobně úrokových plateb, novela 
2014/48/EU ze dne 24. března 2014 

 § 38fa ZDP – platební zprostředkovatel 
 zavedení AEOI mezi všemi ČS EU kromě AT a 

LU (původně také BE), které místo zasílání 
informací sráží a odvádí členskému státu, kde 
je majitel účtu rezidentem bez udání 
informace o tomto majiteli 

 směrnice má být zrušena, náhradou je  novela 
DAC 



 Odhady vycházejí z údajů, které obdržela ČR v souladu se 
Směrnicí Rady 2003/48/ES o zdaňování příjmů z úspor 
fyzických osob  

 Data jsou limitována územní působností Směrnice:  
◦ státy EU 
◦ závislá území Velké Británie a Nizozemí  
◦ třetí státy: Švýcarsko, Monako, Lichtenštejnsko, Andora, San 

Marino 

 
 V současné době lze odhadnout, že ve všech těchto 

státech je uloženo cca 100 mld. Kč 
 

 U právnických osob nejsou obdobné údaje doposud k 
dispozici, a to celosvětově (realizace projektu CRS – OECD 
od roku 2017) 

 



Stát Přijato v Kč 

Rakousko 28 587 213,- 

Lucembursko  4 757  056,- 

Švýcarsko 61 230 239,- 

Monako      186 860,- 

Lichtenštejnsko  2  687 804,- 

San Marino        39 146,- 

Andorra          6 654,- 

Jersey      407 509,-  

Transfer výnosu ČR ze srážkové daně podle jednotlivých států za 

rok 2013: 

Jednotlivé státy postupně upouštějí od srážení daně, a přistupují na automatickou 

výměnu informací; to souvisí s postupným prolamováním bankovního tajemství.  

Za podmínky souhlasu držitele účtu mohou namísto srážení daně tyto státy posílat 

záznamy o úrokových příjmech, např. Švýcarsko poslalo 280 záznamů, což 

představuje  cca 150 mil. připsaných úroků zdanitelných v ČR 



◦ z celkových odhadovaných vkladů fyzických osob     
(100 mld.) v zemích pokrytých směrnicí 
2003/48/ES je nejvíce je uloženo v Německu  

   (cca 33%) 

◦ v zemích vykazujících znaky daňového ráje (zejm. 
bankovní tajemství) je pak podstatnější podíl:  

 Švýcarsko cca 23% 

 Rakousko cca 6% 

 Lucembursko cca 3% 

 Lichtenštejnsko cca 1% 
(Pozn. Procentní údaje za 2012) 
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