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SdÄ›lení ministerstva financí ze dne 7.2.2008:Ministerstvo financí ÄŒeské republiky pÅ™ijalo opatÅ™ení za úÄ•elem odstranÄ›
tvrdosti na základÄ› zmocnÄ›ní v zákonÄ› o daních z pÅ™íjmÅ¯. Tímto opatÅ™ením se u daÅˆových nerezidentÅ¯ (zahraniÄ•níc
zamÄ›stnancÅ¯) v pÅ™ípadÄ› poskytnutí slevy na dani dle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona (tzv. základní sleva ......

SdÄ›lení ministerstva financí ze dne 7.2.2008:Ministerstvo financí ÄŒeské republiky pÅ™ijalo opatÅ™ení za úÄ•elem odstranÄ›
tvrdosti na základÄ› zmocnÄ›ní v zákonÄ› o daních z pÅ™íjmÅ¯. Tímto opatÅ™ením se u daÅˆových nerezidentÅ¯ (zahraniÄ•níc
zamÄ›stnancÅ¯) v pÅ™ípadÄ› poskytnutí slevy na dani dle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona (tzv. základní sleva na poplatníka)
upravuje zpÅ¯sob vybírání záloh na daÅˆ z pÅ™íjmÅ¯ ze závislé Ä•innosti v prÅ¯bÄ›hu roku &ndash; tj. budou stanoveny za
stejných podmínek a ve stejné vý&scaron;i, jako u Ä•eských daÅˆových rezidentÅ¯. V Å¾ádném pÅ™ípadÄ› se nemÄ›ní vý&sca
daÅˆové povinnosti u daÅˆových nerezidentÅ¯ ÄŒR (zahraniÄ•ních zamÄ›stnancÅ¯). CeloroÄ•ní daÅˆová povinnost u zahraniÄ•n
zamÄ›stnancÅ¯ za zdaÅˆovací období 2008 bude pak vypoÅ™ádána podle platné právní úpravy v zákonÄ› o daních z pÅ™íjmÅ
OpatÅ™ení je moÅ¾né aplikovat od okamÅ¾iku zveÅ™ejnÄ›ní &ndash; 7.2.2008. Vý&scaron;e uvedené OpatÅ™ení bylo vydá
ohledem na Ministerstvem financí iniciovanou novelu zákona o daních z pÅ™íjmÅ¯, projednanou ve tÅ™etím Ä•tení Poslaneckou
snÄ›movnou Parlamentu ÄŒR dne 6.2.2008, kterou se jiÅ¾ v prÅ¯bÄ›hu zdaÅˆovacího období 2008 zmÄ›ní podmínky pro
poskytování základní slevy na dani podle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona Ä•. 586/1992 Sb., o daních z pÅ™íjmÅ¯, ve znÄ›ní
pozdÄ›j&scaron;ích pÅ™edpisÅ¯, a která umoÅ¾ní pÅ™iznat tuto slevu na dani poplatníkÅ¯m (daÅˆovým nerezidentÅ¯m ÄŒR)
jakýchkoliv dal&scaron;ích zákonných omezení. S ohledem na pÅ™edpokládané nabytí úÄ•innosti této novely (od 1.7.2008)
a za úÄ•elem odstranÄ›ní tvrdosti spoÄ•ívající v neposkytnutí vý&scaron;e uvedené slevy pÅ™i stanovení mÄ›síÄ•ních záloh n
zahraniÄ•ním zamÄ›stnancÅ¯m (daÅˆovým nerezidentÅ¯m ÄŒR) pÅ™ed tímto datem, bylo Ministerstvem financí vydáno vý&sca
uvedené OpatÅ™ení, které odstraÅˆuje tvrdost zákona.
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