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INFORMACE O DANI Z FINANČNÍCH TRANSAKCÍ 

 
 

 
Daň z finančních transakcí (dále pouze „FTT“) za nákup italských akcií vešla v platnost dne 1. března 2013. Následně došlo k jejímu 

rozšíření na deriváty s účinností od 1. září 2013. Hlavním účelem tohoto dokumentu je poskytnout Zákazníkům XTB informace o dani 
z derivátů. 
 

Tento dokument byl vytvořen na základě aktuálně dostupných informací. Upozorňujeme, že níže popsaná pravidla nemusí být konečná a 
existuje stále značné množství aspektů, u nichž bude nutné objasnění příslušnými daňovými autoritami. Z toho důvodu může v brzké době 

dojít ke změnám níže uvedených informací. 
 
Kterých instrumentů se toto opatření týká? 

 
FTT je aplikována mimo jiné na deriváty s podkladovými aktivy v italských akciích s tržní kapitalizací nad 500 mil. EUR. Týká se to všech 

typů derivátů, tj. futures, opcí, swapů, forwardů, CFD, warrantů a certifikátů. 
 
FTT je použita nezávisle na umístění stran nebo právních podmínek příslušné transakce. 

 
Jakým způsobem bude FTT účtována? 

 
Za výběr FTT na měsíční bázi zodpovídají finanční zprostředkovatelé. Výše FTT bude na účtech Zákazníků účtována na denní bázi. Pokud 
jde o OTC deriváty, jakmile dojde k přijetí pokynu Zákazníka, je odvod FTT výhradně povinností brokera vykonávajícího daný pokyn. 

 
Dovolujeme si Vás informovat, že v průběhu měsíce září budou veškeré náklady související s FTT kryty XTB, a to z důvodu 

eliminace negativního dopadu FTT na Zákazníky XTB při zaváděcí fázi. FTT bude hrazena z komisí a poplatků za 
zprostředkované obchody na derivátových instrumentech v nabídce XTB, tudíž celkové náklady na realizaci obchodu 

zůstánou pro Zákazníky neměnné, a to v průběhu celého září 2013. 
 
Účtování FTT zavede XTB svým Zákazníkům od začátku měsíce října 2013. Pro bližší informace se prosím seznamte 

s aktualizovanou Specifikační tabulkou finančních nástrojů, která bude publikována na webu XTB. 
 

V jaké výši budou sazby FTT? 
 
FTT je účtována při sjednání derivátu a při jeho následných změnách (definovaných jako změna nominální hodnoty, stran nebo splatnosti). 

 
Charakter derivátu a nominální hodnota kontraktu jsou určujícími faktory pro výpočet FTT. 

 
Příslušné sazby naleznete v tabulce na konci tohoto dokumentu. 
 

Upozorňujeme, že níže uvedené sazby jsou v měně EUR, nikoliv v bazických bodech. 
 

Sazby, které budou použity – OTC deriváty v nabídce XTB 
 

Akciové deriváty  Nominální hodnota kontraktu (v EUR) 

Finanční instrument do 2 000 
2 500 – 
5 000 

5 000 – 
10 000 

10 000 – 
50 000 

50 000 – 
100 000 

100 000 – 
500 000 

500 000 - 1 
mil. 

nad  
1 mil. 

CFD a Opce v nabídce 
XTB, spojené s akciemi a 
souvisejícími výnosy, 

opatřeními a indexy 
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