Zdanění investičních certifikátů ERSTE
Příjmy z investičních certifikátů (dále jen certifikáty) nejsou zdaněny konečnou srážkovou daní a
zdaňují se obdobně jako příjmy z ostatních cenných papírů. Za zdanění těchto příjmů odpovídá
daňový poplatník, který je za dobu držení dluhopisu získal. Pro daňové poplatníky, kteří dnes nemají
povinnost podat DP, to může znamenat, že budou povinni DP vyplnit a podat jej místně příslušnému
finančnímu úřadu.
Příjmem z investičního certifikátu se rozumí jeho hodnota vyplacená jeho držiteli k datu splatnosti
nebo cena, za kterou certifikát prodá.
Daňoví poplatníci, kteří vyplňují daňové přiznání (DP) sami, zahrnou příjmy z investičních certifikátů
do kategorie příjmů z kapitálového majetku, a to bez ohledu na jejich výši. Daňoví poplatníci, kteří
doposud nemají povinnost podávat DP, tj. zaměstnanci a důchodci, nemusí DP nadále vyplňovat,
pokud úhrn jejich příjmů z cenných papírů a dalších zdanitelných příjmů mimo příjmu ze zaměstnání
nepřesáhne 6 000 Kč, resp. u důchodců veškeré zdanitelné roční příjmy včetně výnosu z certifikátů
nepřesáhnou 15 000 Kč.
Držitel certifikátů, který je odprodá před datem jejich splatnosti, uplatní následující obecná pravidla:
•
•
•

příjem z prodeje cenného papíru je osvobozen od zdanění, jestliže mezi jeho nákupem a
prodejem uběhla lhůta delší než šest měsíců (pro cenné papíry nakoupené do 31. 12. 2013)
příjem z prodeje cenného papíru je osvobozen od zdanění, jestliže mezi jeho nákupem a
prodejem uběhla lhůta delší než tři roky (pro cenné papíry nakoupené 1. 1. 2014 a později).
příjmy z prodeje cenných papírů jsou osvobozeny od zdanění, úhrn příjmů u poplatníka
nepřesáhne ve zdaňovacím období 100 000,- Kč (hrubý příjem).

Pravidla pro zdanění certifikátů včetně lhůty pro osvobození od daně v případě, že doba držení
dluhopisu mezi jeho nákupem a prodejem překročila šest měsíců resp. 3 roky, případně že hrubý
příjem z prodeje cenných papírů v průběhu kalendářního roku nepřekročil 100 000,- Kč, odpovídají
znění zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. (ZDP) v platném znění k datu publikování tohoto
sdělení. Znění zákona však může být v budoucnu změněno.

Podrobnosti ke zdanění příjmů podle současného znění ZDP
Příjmy fyzických osob nepodnikatelů z držby a prodeje dluhopisů
Příjmy z držby a prodeje certifikátů se nezdaňují konečnou srážkovou daní, ale stávají se předmětem
individuálního zdanění, a pokud nejsou od daně osvobozeny (osvobození přichází v úvahu pouze u
příjmu z prodeje certifikátů), je daňový poplatník povinen uvést tyto příjmy v odpovídající části
daňového přiznání (DP).
Příjmy z držby certifikátu drženého do splatnosti, tj. z rozdílu konečné hodnoty certifikátu a ceny
jeho pořízení, jsou dle ZDP považovány za příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP).
Příjmy realizované při prodeji dluhopisu před splatností z rozdílu mezi cenou prodeje certifikátu a
cenou pořízení jsou dle ZDP považovány za ostatní příjmy (§ 10 ZDP), pokud nejsou od daně
osvobozeny (§ 4 a § 10 ZDP).
Pravidla pro osvobození příjmů z prodeje certifikátů od zdanění:

•
•
•

příjem z prodeje cenného papíru je osvobozen od zdanění, jestliže mezi jeho nákupem a
prodejem uběhla lhůta delší než šest měsíců (pro cenné papíry nakoupené do 31. 12.
2013)
příjem z prodeje cenného papíru je osvobozen od zdanění, jestliže mezi jeho nákupem a
prodejem uběhla lhůta delší než tři roky (pro cenné papíry nakoupené 1. 1. 2014 a
později).
příjem z prodeje cenného papíru je osvobozen od zdanění, jestliže úhrn těchto příjmů u
poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 100 000,- Kč (hrubý příjem).

Příjmy z prodeje certifikátů, u kterých se neuplatní výše uvedené osvobození, je třeba zdanit.
Přitom nelze při výpočtu daně započítat do jejich pořizovací ceny náklady na pořízení certifikátů od
daně osvobozených.
Příklady zdanění příjmů z držby certifikátu:
1. Zaměstnanec s jinými příjmy než ze zaměstnání, které spolu s příjmy z držby certifikátů a
ostatních cenných papírů přesáhly za rok 6 000 Kč, stejně jako podnikatel vyplňuje DP a
v něm na řádku 38 vždy vykáže také příjmy z držby certifikátů bez ohledu na jejich výši. Tyto
příjmy se stanou součástí daňového základu. Lze je započítat proti případné ztrátě z dalšího
podnikání nebo pronájmu.
2. Zaměstnanec, který nemá jiné příjmy než ze zaměstnání a vyplňuje za něj daňové přiznání
zaměstnavatel
• do výše příjmu 6 000 Kč za rok včetně nemusí příjem zdaňovat a DP za něj může
opět vyplnit zaměstnavatel,
• od výše příjmu 6 000 Kč za rok ohlásí zaměstnavateli, že si zajistí vyplnění DP sám;
příjem uvede na řádku 38 DP jako dílčí základ daně za příjmy z kapitálového majetku
(dle § 8 ZDP),
• pokud má povinnost podat daňové přiznání z jiných důvodů (např. platba solidární
daně či zálohy na ni), zajistí vyplnění DP sám; příjem uvede na řádku 38 DP jako dílčí
základ daně za příjmy z kapitálového majetku (dle § 8 ZDP) a to bez ohledu na jejich
výši.
3. Důchodce, který nemá jiné zdanitelné příjmy než z držby certifikátu, má povinnost podat DP
pouze v případě, kdy je roční příjem vyšší než 15 000 Kč. Pokud má povinnost podat DP
z jiných důvodů, uvede do něj příjem bez ohledu na jeho výši na řádku 38.
Příklady zdanění příjmů z prodeje certifikátů, které nejsou osvobozeny od daně
Příjmy z prodeje cenných papírů do úhrnné výše 100 000 Kč ročně jsou osvobozeny od zdanění, a
není proto potřeba testovat limit 6 000 Kč (resp. 15 000 Kč). Pro povinnost podat přiznání platí
následující:
1. Zaměstnanec se zdanitelnými příjmy z prodeje cenných papírů nad 100 000,- Kč, stejně jako
podnikatel vyplňuje DP a v něm v příloze č. 2 oddílu 2 DP vykáže i příjem z prodeje certifikátů.
Zde uvede odděleně výdaje na pořízení certifikátů a příjmy z jejich prodeje a příjem ke
zdanění vyčíslí na řádku 40 DP jako dílčí základ daně za ostatní příjmy (dle § 10 ZDP). Tento
příjem lze započítat proti ztrátě z prodeje jiného cenného papíru, jehož držba nepřesáhla 6
měsíců resp. tři roky, popřípadě proti ztrátě z podnikání nebo pronájmu.
2. Důchodce se zdanitelnými příjmy z prodeje cenných papírů nad 100 000,- Kč, nebo má-li
důchodce povinnost podat DP z jiných důvodů, vykáže příjem bez ohledu na jeho výši
v příloze č. 2 oddílu 2 DP. Zde rozepíše příjmy z prodeje certifikátů a výdaje na jejich pořízení
a příjem ke zdanění uvede na řádku 40 DP jako dílčí základ daně za ostatní příjmy. Příjem lze
započítat proti ztrátě z prodeje jiného cenného papíru, jehož držba nepřesáhla 6 měsíců resp.
tři roky, popřípadě proti ztrátě z podnikání nebo pronájmu.

