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V okamžiku provedení srážky

TCZ neměla k dispozici podklady pro
určení daňové rezidence, TCZ srazila
10% zajištění

TCZ měla k dispozici podklady pro určení
daňové rezidence a 10% zajištění proto
nemělo být provedeno

Následně se prokáže, že pokud by byly
podklady dodány včas, daňová rezidence
umožní 10% zajištění nesrážet (tzv.
neoprávněně provedené zajištění daně)

Zajištění bylo provedeno
oprávněně (i po doložení
podkladů titul pro 10%
zajištění trvá)

Akcionář může žádat o vrácení přeplatku
u místně příslušného finančního úřadu ve
lhůtě dle §148 DŘ (nelze žádat přes
dodatečné hlášení TCZ)

Akcionář postupuje dle
§38e odst.7 ZDP a může
podat daňové přiznání
místně příslušnému
finančnímu úřadu v
uvedených lhůtách

TCZ správně
neprovedla 10%
zajištění

TCZ omylem
provedla zajištění

Akcionář může využít
institut stížnosti na
postup plátce daně dle
§237 DŘ

Upozornění: Společnost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen „TCZ“) není oprávněna poskytovat daňové poradenství.
Veškeré výše uvedené informace vycházejí ze stanoviska Specializovaného Finančního úřadu č.j. 313783/13/4000-38002-106645.

At the moment of tax securement

No documents for the stipulation of
tax residency were at disposal to TCZ,
TCZ withheld 10 per cent tax
securement

The required documents are delivered
afterwards based on which the 10 per
cent tax securement would not have to
be withheld (so-called unjustified tax
securement)

Tax securement was
withheld rightly (after the
delivery of all required
documents, the tax
securement still applies)

Shareholder can ask for such tax
overpayment himself at the appropriate
tax authority within the statutory
deadline for the tax assessment in
accordance with section 148 of the Tax
Code (no possibility to ask through TCZ’s
additional tax return)

Shareholder shall
proceed in accordance
with section §38e (7) of
the Income Tax Act and
can file the tax return to
its appropriate tax
authority within the
statutory deadlines

TCZ had all relevant documents for the
stipulation of tax residency at disposal
and the 10 per cent tax securement
should not have been withheld

TCZ did not
withheld the 10
per cent tax
securement
correctly

TCZ withheld the
tax securement
by mistake

Shareholder can use the
institute of complaint
against the process
applied by taxpayer
according to section 237
of Tax Code

Notification: Telefónica Czech Republic, a.s. („TCZ“) is not authorized to provide tax consultancy.
All the above mentioned information comes out of the standpoint of the Specialized Tax Authority (Ev. No. 313783/13/4000-38002-106645).
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