Informácia o dani z finančných transakcií
Daň z finančných transakcií (ďalej len „FTT“) za nákup talianskych akcií vošla do platnosti dňa 1. marca 2013.
Následne došlo k jej rozšíreniu na deriváty s účinnosťou od 1. septembra 2013. Hlavným účelom tohto
dokumentu je poskytnúť Zákazníkom XTB informácie o dani z derivátov.
Tento dokument bol vytvorený na základe aktuálne dostupných informácií. Upozorňujeme, že nižšie popísané
pravidlá nemusia byť konečné a existuje stále značné množstvo aspektov, pri ktorých bude potrebné objasnenie
príslušnými daňovými autoritami. Z toho dôvodu môže v blízkej dobe dôjsť k zmenám nižšie uvedených
informácií.
Ktorých inštrumentov sa toto opatrenie týka?
FTT je aplikovaná okrem iného na deriváty s podkladovými aktívami v talianskych akciách s trhovou
kapitalizáciou nad 500 mil. EUR. Týka sa to všetkých typov derivátov, t.j. futures, opcií, swapov, forwardov,
CFD, warrantov a certifikátov.
FTT je použitá nezávisle na umiestení strán alebo právnych podmienok príslušnej transakcie.
Akým spôsobom bude FTT účtovaná?
Za výber FTT na mesačnej báze zodpovedajú finanční sprostredkovatelia. Výška FTT bude na účtoch Zákazníkov
účtovaná na dennej báze. Pokiaľ ide o OTC deriváty, hneď ako dôjde k prijatiu pokynu Zákazníka, je odvod FTT
výhradne povinnosťou brokera vykonávajúceho daný pokyn.
Dovoľujeme si Vás informovať, že v priebehu mesiaca september budú všetky náklady súvisiace s
FTT kryté XTB, a to z dôvodu eliminácie negatívneho dopadu FTT na Zákazníkov XTB pri fáze
zavádzania. FTT bude hradená z komisií a poplatkov za sprostredkované obchody na derivátových
inštrumentoch z ponuky XTB, teda celkové náklady na realizáciu obchodu zostanú pre Zákazníkov
nemenné, a to v priebehu celého septembra 2013.
Účtovanie FTT zavedie XTB svojim Zákazníkom od začiatku mesiaca október 2013. Pre bližšie
informácie sa, prosím, zoznámte s aktualizovanou Špecifikačnou tabuľkou finančných nástrojov,
ktorá bude publikovaná na webe XTB.
V akej výške budú sadzby FTT?
FTT je účtovaná pri zjednaní derivátu a pri jeho následných zmenách (definovaných ako zmena nominálnej
hodnoty, strán alebo splatnosti).
Charakter derivátu a nominálna hodnota kontraktu sú určujúcimi faktormi pre výpočet FTT.
Príslušné sadzby nájdete v tabuľke na konci tohto dokumentu.
Upozorňujeme, že nižšie uvedené sadzby sú v mene EUR, nie v bázických bodoch.
Sadzby, ktoré budú použité – OTC deriváty v ponuke XTB
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