
www.peterkapartners.com

Smlouva o zamezení dvojímu 
zdanění mezi Českou republikou a 

Běloruskem
Zuzana Potočková

Praha, 26.1.2016



Účel smluv o zamezení dvojímu 
zdanění

• Určení základních pravidel pro možnost nebo způsob zdanění ve smluvním 
státě

• Rozdělení nároku na zdanění příjmů mezi státy

• Smluvním státům se neukládá povinnost konkrétní příjem zdanit, ale 
pouze možnost („příjmy mohou být zdaněny …“) – zdanění tak závisí na 
národní legislativě

• Maximální výše zdanění u vybraných typů příjmů 

• Usnadnění spolupráce států při boji proti daňovým únikům, výměna 
informací mezi správci daně
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Česko-běloruská smlouva

• Smlouva mezi vládou ČR a vládou BR o zamezení dvojího zdanění a 
zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 31/1998 
Sb.)

• (dále též „Smlouva“)

– Vztahuje se na rezidenty České republiky a/nebo Běloruska (majíce tam sídlo 
nebo bydliště)

– Týká se daní z příjmu a z majetku (včetně daní ze zisků ze zcizení majetku, z 
mezd či platů a z přírůstku majetku)

– platnost od 15. ledna  1998

– Novelizována protokolem s účinností od 31. května 2011 (Sdělení MZV č. 
99/2011 Sb.m.s.)

• Pokyn Ministerstva financí č. 251/32 422/1998 k uplatňování smlouvy 
mezi ČR a BR ve znění dodatku
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Věcný rozsah

V ČR zejména: 

 Daň z příjmů fyzických osob

 Daň z příjmů právnických osob

 Daň z nemovitosti

V Bělorusku zejména: 

 Daň z příjmů

 Daň ze zisků

 Daň z příjmů fyzických osob

 Daň z nemovitého majetku



Osobní rozsah

Pojem „rezident smluvního státu“ 

 každá osoba, která je podle předpisů tohoto státu podrobena v tomto státě 
zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, místa založení, místa 
hlavního vedení nebo jakéhokoliv jiného podobného kritéria…

 Nezahrnuje žádnou osobu, která je podrobena zdanění v tomto státě pouze 
z důvodu příjmu ze zdrojů v tomto státě nebo majetku tam umístěného



Osobní rozsah

Je-li fyzická osoba rezidentem obou států, předpokládá se, že je rezidentem
tam, kde*:

 má stálý byt,

 užší osobní a hospodářské vztahy (středisko životních zájmů),

 ve státě, ve kterém se obvykle zdržuje,

 ve státě, jeho je státním příslušníkem (občanem),

 vzájemná dohoda příslušných úřadů

Jiné než fyzické osoby – jsou-li rezidentem obou států – vzájemná dohoda
příslušných úřadů

* Jednotlivé způsoby se postupně vylučují



Metody zamezení dvojímu zdanění

 V Bělorusku – příjem běloruského rezidenta, který byl zdaněn v ČR: 

 Prostý zápočet

 V ČR – příjem českého rezidenta, který byl zdaněn v BR: 

 Prostý zápočet s výhradou progrese



Příklady aplikace Smlouvy

• Česká společnost bude obecně považována za daňového rezidenta v ČR – z 
pohledu Běloruska tak půjde o daňového nerezidenta

• Česká společnost může podléhat zdanění v Bělorusku pouze ve vztahu                  
k příjmům ze zdroje v Bělorusku

• Příklady příjmů ze zdroje:

– Příjem přiřaditelný stálé provozovně

– Dividendy 

– Úroky

– Licenční poplatky

• Pokud česká společnost vysílá své zaměstnance do Běloruska, je nutné 
ověřit zda příjem bude zdaňován i v Bělorusku, a zda jí proto nevznikají 
povinnosti jakožto plátci příjmu  

• Jakožto český daňový rezident musí česká společnost zároveň zdanit své 
celosvětové příjmy v ČR – dvojímu zdanění se zamezí aplikací Smlouvy
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Stálá provozovna - definice

Stálá provozovna – trvalé místo pro podnikání, jehož prostřednictvím je zcela 
nebo zčásti provozována činnost podniku, obzvláště: 

 místo vedení

 závod

 kancelář

 továrna

 dílna, a

 důl, naleziště nafty nebo plynu, lom nebo jakékoliv jiné místo, kde se 
těží přírodní zdroje



Stálá provozovna - definice

Stálá provozovna je také:

 Staveniště nebo stavební, montážní nebo instalační projekt nebo dozor 
s tím spojený, avšak pouze pokud trvá déle než 12 měsíců

 Poskytování služeb, včetně poradenských nebo manažerských, 
podnikem jednoho smluvního státu prostřednictvím zaměstnanců nebo 
jiných pracovníků najatých podnikem pro tento účel, avšak pouze 
pokud činnosti takového charakteru trvají na území druhého smluvního 
státu po jedno nebo více období přesahující v úhrnu 6 měsíců v 
jakémkoliv 12timěsíčním období

 Závislý zástupce, který jedná na účet podniku v druhém státě a má a 
obvykle používá oprávnění uzavírat smlouvy jménem podniku ve 
druhém státě

X Stálou provozovnou však není trvalé místo pro podnikání, které se udržuje pouze za 
účelem vykonávání jakékoliv jiné činnosti, která má pro podnik přípravný nebo 
pomocný charakter



Stálá provozovna - zdanění

 Ve státě, kde se nachází stálá provozovna lze zdanit zisky, které lze přičítat 
stálé provozovně

 Při alokování zisků se na stálou provozovnu nahlíží jako na samostatný 
podnik

Český 
exportér

Česká republika Bělorusko

Stálá 
provozovna

• Zdanění zisků 

přičitatelných 

stálé provozovně

• Zdanění 

celosvětových 

příjmů

• Zápočet daně 

zaplacené v 

Bělorusku
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Další typy příjmů ze zdroje

• Např. dividendy, úroky a licenční poplatky obvykle podléhají zdanění 
srážkou u zdroje

• Smlouva snižuje sazbu srážkové daně 

– v případě dividend na 5 % u kvalifikovaných účastní, v ostatních případech na 10 % 
hrubé částky dividend, 

– 5 % hrubé částky úroků

– 5% hrubé částky licenčních poplatků

• Další typy příjmů: z nemovitého majetku, mezinárodní doprava, prodej 
majetku, nezávislá povolání, atd.

• Příjmy, které Smlouva výslovně neupravuje, se zdaňují pouze se státě 
rezidence příjemce takových příjmů
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Vyslaní zaměstnanci

Kdy může být mzda českého zaměstnance zdaněna v Bělorusku?

 Když je vykonávaná na území Běloruska,

 A zároveň platí alespoň jedna z následujících podmínek, tj:

– Zaměstnání v Bělorusku přesáhne 183  dní v jakémkoliv 12-ti měsíčním 
období, nebo

– Jeho mzda je vyplácena zaměstnavatelem, který je běloruským daňovým 
rezidentem (např. zaměstnání v dceřiné společnosti) nebo za takového 
zaměstnavatele (např. přefakturace mzdových nákladů z ČR do Běloruska), 
nebo

– Odměny jdou k tíži stálé provozovny zaměstnavatele v Bělorusku.

 Smlouva obecně stanoví metodu prostého zápočtu, český zákon však v 
případě příjmů ze závislé činnosti připouští vynětí, pokud to je pro daného 
poplatníka výhodnější
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Děkuji Vám za pozornost!

CELEBRATING 15 YEARS OF EXCELLENCE

Zuzana Potočková

Head of Tax Desk 

Peterka & Partners advokátní kancelář

+420 246 085 300

potockova@peterkapartners.cz
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