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Zdanění kryptoměn
Dne 18. prosince 2017 obdrželo Generální finanční ředitelství podání zaslané elektronickou
poštou, ve kterém žádáte nezávazný názor ve věci zdanění transakcí zahrnujících
kryptoměny. Současně navrhujete setkání s daňovými poradci a subjekty, které obchodují
s kryptoměnami za účelem diskuze a osvěty k této problematice. K tomu sdělujeme
následující:
Ze stanoviska ČNB vyplývá, že kryptoměny (nebo také virtuální měny, např. bitcoiny) nejsou
bezhotovostní peněžní prostředky ani elektronické peníze, nákup nebo prodej kryptoměn na
vlastní účet nepředstavuje žádnou z platebních služeb, ani bezhotovostní obchod s cizí
měnou podle zákona o platebním styku (č. 284/2009 Sb.). Dále, že směna kryptoměny za
oficiální měnu nenaplňuje znaky směnárenského obchodu a kryptoměna nevykazuje ani
znaky investičního nástroje - nemají povahu ani cenného papíru ani derivátu. Z těchto
důvodů obchodování s kryptoměnou nepodléhá dohledu ČNB. Kryptoměny jsou z hlediska
českého soukromého práva nehmotnou věcí movitou, druhově zastupitelnou.
V současné době proto správce daně pohlíží na kryptoměnu jako na věc a podle toho
zdaňuje.
Otázek ohledně danění v souvislosti s kryptoměnami je celá řada a Generální finanční
ředitelství toto intenzivně komunikuje s Ministerstvem financí. Dotazy Komory daňových
poradců, resp. jejích členů, jsou projednávány primárně prostřednictvím Koordinačního
výboru (KV KDP), který vznikl z iniciativy Komory daňových poradců jako platforma, na které
mají být projednávány spolu s Ministerstvem financí a Generálním finančním ředitelstvím
problémové okruhy ve výkladech zákonů a případy, kdy dochází k rozporům a nejasnostem
v platných právních předpisech.
Tento způsob komunikace upřednostňujeme, respektujte laskavě tento dohodnutý postup.
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