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Přílohy 

1. Anglicko-český slovník použitých ekonomických pojmů  

Accelerated allowances    zrychlené odpisy 

Beneficary      obdarovaný 

Capital allowances     odpisy na kapitál 

Capital acquisition tax    daň dědická a darovací 

Capital gain tax     daň ze zisku z prodeje majetku 

CIT revenues (Corporate Income Tax)  příjmy z daně z příjmů právnických osob 

Companies Online Registration Environment prostředí pro online registraci firem 

Companies Registration Office   kancelář pro registraci firem 

Corporation tax     daň z příjmů právnických osob 

Department for social protection   Ministerstvo pro sociální zabezpečení 

Department of finance    Ministerstvo financí 

Department of the Environment,    Ministerstvem pro životní prostředí,  

Heritage and Local Government   dědictví a místní samosprávu 

Deposit Interest Retention Tax   srážková daň z úroků z vkladu 

Disponer      dárce 

Domicile      trvalé bydliště 

Domicile levy      poplatek za oficiální trvalé bydliště 

Excise duty/tax      spotřební daň 

Exemption from taxation    osvobození od daně 

Expected retail price     předpokládaná maloobchodní cena 

Fixtures and fittings     zařízení (budovy) 

Foster child      dítě v pěstounské péči 

Health Care       systém zdravotní péče, zdravotnictví   
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Inland Revenue Office     finanční úřad 

Old age pension     starobní důchod 

Open market sellig price    prodejní cena na trhu 

Ordinarily resident     standartní rezident 

Organisation for Economic Co-operation   Organizace pro ekonomickou spolupráci 

and Development (OECD)    a rozvoj 

Linear allowances     straight line basis 

Marginal relief tax rate    sazba pro mezní úlevu na dani 

National Development Plan    Plán Národního Rozvoje 

National Instalments Savings Scheme  národní speciální spoření se státní 

podporou 

Notice of registration     oznámení o registraci 

Pay as you earn   plať, jakmile si vyděláš, plať v průběhu 

vydělávání 

Pay Related Social Insurance (PRSI)   sociální pojištění odvozené od výše příjmu 

Personal income tax     daň z příjmů fyzických osob 

PIT revenues (Personal Income Tax)  příjmy z osobní důchodové daně 

Preliminary tax     předběžná daň 

Professional Services Witholding Tax  srážková daň z profesních poplatků 

Public capital expenditure    veřejné kapitálové/investiční výdaje 

Public Service      veřejná správa 

Reduced rate      snížená daňová sazba 

Self-asessment system    systém vlastního ohodnocení 

Self-employed person     osoba samostatně výdělečně činná 

Social Insurance Fund    Národní Fond Sociálního Pojištění 

Sole trader      živnostník 

Stamp duty      kolkovné 
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Standard rate       základní daňová sazba 

Tax credit      sleva na dani 

Tax depreciation     daňové odpisy 

Taxable person     osoba povinná k dani 

Tonnage tax      poplatek z tuny, tonážní poplatek 

Unemployment benefit     podpora v nezaměstnanosti 

Value added tax      daň z přidané hodnoty 

Vehicle registration tax    daň z registrace motorového vozidla 

Welfare system      systém sociálního zabezpečení 

Witholding tax on professional fees   srážková daň z profesních poplatků
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2. Ostatní daně irského daňového systému 

    Nepřímé daně 

 Daň ze zisku z prodeje majetku (Capital Gains Tax) 

Daň ze zisku z prodeje majetku je aplikována na zisky z operací s kapitálovými aktivy. 

Za plátce této daně je považován majitel, resp. prodejce daného aktiva. Plátcem může být 

jak fyzická, tak právnická osoba. Tato daň je vztažena nejen na hmotný, ale také nehmotný 

majetek jako jsou například goodwill, různé licence, opce, nebo také zájmy (například zájem 

o nákup půdy). Daň ze zisku z prodeje majetku je vztažena na majetek nabytý: 

 převodem majetku na základě koupě, výměnou, nebo darem, 

 zmocněním zplnomocněnce (správce majetku svěřeného trustu) 

 a příjem peněžních prostředků za účelem kompenzace, nebo pojistné platby 

za ztrátu či zničení majetku. 

Osvobození od této daně je aplikováno na specifické případy, mezi které patří: 

 výnosy ze sázení (v sázkové kanceláři), loterie, sázek (kdy výhra je sumou 

sázek hráčů), 

 bonusy, které byly vyplaceny podle národního speciálního spoření se státní 

podporou (tato podpora je vyplácena formou renty nebo zisku z vládních 

obligací či bez kupónových dluhopisů), 

 výnosy, které jsou vázány na vládní úvěry a zástavní listy emitované některými 

polostátními orgány, 

 výnosy, které jsou vázány na prodej osobního majetku podléhajícího zkáze, 

jedná se zejména o movité předměty, jako jsou například osobní automobily, 

nebo zvířata,  

 výnosy ze životních pojištění (pokud bylo životní pojištění převzato od jiné 

osoby nebo vyřízeno s některou ze zahraničních pojišťoven po 20. květnu 

roku 1993 včetně), 

 a výnosy, které byly realizovány jednotlivci na hmotném movitém majetku 

do maximální výše 2 540 EUR nebo méně v době odprodeje. 
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Poměrně nově bylo také zavedeno osvobození od této daně po dobu prvních 7 let 

vlastnictví na majetek, který byl zakoupen v období od 7. prosince 2011 do 31. prosince 2014.  

K zavedení tohoto osvobození došlo z důvodu podpory podnikatelů investovat a následně 

znovu investovat do aktiv používaných v nových produktivních obchodních aktivitách.  

Dále je uvažováno také o rozšíření daňových úlev vztahujících se na prodej 

pronajatých pozemků v případech, kdy doba pronájmu je delší než 5 let a následně dojde 

k prodeji osobě, která není potomkem prodejce zemědělské půdy. Účelem tohoto opatření 

byla podpora starších bezdětných zemědělců za účelem převedení jejich zemědělské půdy 

mladším zemědělcům. Nicméně tyto změny ještě nebyly zahrnuty do legislativy a nejsou 

v současné době platné. 

Základní sazba této daně je ve výši 33 % ze zisku z prodaného majetku neboli výnosu 

z prodeje, přičemž za zisk z prodaného majetku je považován rozdíl mezi nákupní a prodejní 

cenou. Druhou sazbou, která bývá u této daně uplatňována, je sazba ve výši 40 %. 

Tato sazba se týká prodeje zahraničních životních pojištění a podílů v systémech kolektivního 

investování, tzv. offshore fondy. Prvních 1 270 EUR zdanitelných zisků je osvobozeno 

od daně. Pokud se jedná o osobu žijící v manželství nebo registrovaném partnerství, je výše 

zmíněná výjimka uplatněna na každého z páru. (Tax World, online, 12. 11. 2013) 

Pro rok 2009 a následující roky je daňový rok pro účely daně ze zisku z prodeje 

majetku rozdělen na dvě období: 

 počáteční období od 1. ledna do 30. listopadu, 

 a pozdější období od 1. prosince do 31. prosince. 

 

Splatnost daně u počátečního období je určena termínem končícím 15. prosince roku, 

ve kterém došlo k realizaci zisku z prodeje majetku. V případě pozdějšího období je za den 

splatnosti daně považováno datum 31. ledna následujícího roku. 

Například, pokud došlo k transferu aktiv mezi lednem a listopadem roku 2013 dochází 

ke vzniku daňové povinnosti plátce zaplatit tuto daň do 15. prosince roku 2013. Pokud byl 

transfer aktiva uskutečněn v prosinci roku 2013, bude daňová povinnost ze zisku z prodeje 

majetku splatná do 31. ledna roku 2014. 
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Prodejce je povinen předložit daňové přiznání týkající se všech transferů majetku. 

Daňové přiznání musí být podáno do 31. října následujícího roku, nicméně daň ze zisků 

z prodeje majetku musí být zaplacena do již zmíněných stanovených termínů 

Pro předchozí roky, tedy pro období 2003 až 2008 byl daňový rok pro účely této daně 

rozdělen na dvě období: 

 počáteční období od 1. ledna do 30. září, 

 a pozdější období od 1. října do 31. prosince. (Citiziens Information, 

online, 12. 11. 2013) 

 

Splatnost daně u počátečního období byla určena termínem končícím 31. října stejného 

zdaňovacího období. V případě pozdějšího bylo za den splatnosti daně považováno 

datum 31. ledna následujícího zdaňovacího období. 

 Daň dědická a darovací (Capital Acquisitions Tax) 

Daň dědická a darovací jsou v Irské republice spravovány jedním zákonem. 

Dědictví je v zákoně definováno jako bezúplatné nabytí majetku na základě úmrtí osoby. 

V případě daru se jedná o veškeré bezúplatné nabytí majetku s výjimkou dědictví. 

Daň dědická i darovací je vztažena na veškerý majetek nacházející se na území 

Irské republiky. V případech, kdy se majetek vyskytuje mimo území státu, ale dárce, 

obdarovaný nebo dědic jsou rezidenty (případně standardními rezidenty) Irské republiky 

je na tento majetek také vztažena povinnost platby daně dědické, nebo darovací. 

Za hlavní záměr daně dědické a darovací je považováno zdanění transferů majetku 

mezi osobami bez příbuzenského vztahu. Aby ale nedocházelo prostřednictvím této daně 

k omezení podnikání či zemědělské činnosti, může být při splnění podmínek poskytnuta 

daňová úleva až ve výši 90 % z výše vypočtené daňové povinnosti. 

Nabytý majetek je daněn v závislosti na výši jeho hodnoty a také v závislosti 

na příbuzenském vztahu mezi dědicem a zůstavitelem v případě daně dědické a případě daně 

darovací na základě vztahu mezi dárcem a obdarovaným. Při obdržení dědictví po smrti 

manžela nebo manželky, nebo obdržení daru je každý takovýto převod majetku osvobozen 

od daně dědické i darovací. 
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Pro daň dědickou a darovací jsou v Irské republice rozlišovány tři kategorie 

v závislosti na příbuzenském vztahu mezi dárcem a obdarovaným, příp. zůstavitelem 

a dědicem. Výše daně dědické a darovací aplikované na majetek obdržený po 5. prosinci 

roku 1991 je určena příslušnou kategorií. 

Do skupiny A jsou zařazeny dary a dědictví, na které mají nárok potomci dárce, 

nebo zůstavitele, včetně adoptovaných a nevlastních potomků. U nevlastních potomků musí 

být splněna navíc podmínka, kdy potomek byl v pěstounské péči dárce po dobu minimálně pět 

let před dosažením plnoletosti. Tato podmínka je však platná pouze na dary. V případě 

dědictví nárokovaného ke dni smrti zůstavitele je pouze nutné, aby potomek byl v péči 

této osoby před dnem její smrti. Dále jsou do skupiny A zařazeni také rodiče a dědici 

za předpokladu, že mají nárok na celé dědictví, nebo dar po svém potomkovi. Pokud vznikl 

rodičům nárok pouze na část dědictví, nebo daru v souvislosti s nárokem dalšího dědice, 

nebo obdarovaného, je tento případ zařazen do skupiny B. 

Do skupiny B jsou zařazeny osoby v následujících příbuzenských vztazích: 

 rodiče (jak již bylo zmíněno výše pouze v některých případech), 

 prarodiče,  

 vnoučata, pravnoučata,  

 synovci nebo neteře 

 a sourozenci. 

V případě neplnoletých vnoučat, která mají nárok na dědictví, nebo dar od prarodičů 

a zároveň jsou jejich rodiče po smrti, bude dar nebo dědictví zařazeno do skupiny A. 

Do skupiny A jsou také zařazeni synovci a neteře, pokud ve firmě, jejímž majitelem je dárce, 

nebo zůstavitel, pracovali nejméně po dobu pěti let a zároveň splňují následující kritéria: 

 jedná se o pokrevní příbuzné dárce nebo zůstavitele,  

 dar, nebo dědictví je spjato s předmětem podnikání včetně zemědělského 

podnikání a podílů ve společnosti, 

 v případech, kdy je předmětem daru či dědictví nemovitý majetek, musí být 

také prokázáno, že synovec nebo neteř pracovali pro zůstavitele či dárce více 

než 24 hodin týdně. V případě obchodních podílů se jedná o stejný hodinový 

limit. 
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Do poslední skupiny C jsou zařazeny veškeré osoby, které nelze podle zmíněných 

definic zařadit do skupiny A nebo B. (Citizens Information, online, 8. 11. 2013) 

Hodnota daru, nebo dědictví musí být rovna tržní hodnotě po odečtení nákladů, 

které jsou platné ke dni užívání či dědictví. Podle zákona mohou být závazky spojené 

s majetkem (např. dluhy a pohledávky po zůstaviteli, náklady spojené s pohřbem, 

správou majetku, právní náklady a kolkovné) zahrnuty do nákladů. 

Skupina 

Vztah k 

zůstaviteli 

nebo dárci 

Limit pro 

období od 

8/4/2009 

do 

31/12/2009 

Limit pro 

období od  

1/1/2010 

do 

7/12/2010 

Limit pro 

období od  

8/12/2010 

do 

31/12/2010 

Limit pro 

období od 

1/1/2011 do 

6/12/2011 

Limit pro 

období od  

7/12/2011 

do 

5/12/2012 

Limit pro 

období od 

6/12/2012 

A syn/dcera € 434 000 € 414 799 € 332 084 € 332 084 € 250 000 € 225 000 

B 

rodič*/ 

bratr/ 

sestra/ 

neteř/ 

synovec/ 

vnouče 

€ 43 400 € 41 481 € 33 208 € 33 208 € 33 500 € 30 150 

C 

jiný vztah 

než vztahy 

zmíněné ve 

skupinách 

A nebo B 

€ 21 700 € 20 740 € 16 604 € 16 604 € 16 750 € 15 075 

Tabulka 0.1p: Vývoj výše limitů daně dědické a darovací pro jednotlivé skupiny v jednotlivých letech 

Zdroj: (Revenue, online, 9. 11. 2013), vlastní úprava 

*Za určitých okolností, které již byly zmíněny výše, může být rodič zařazen do skupiny A. 

Od 6. prosince 2012 je v Irské republice platná sazba daně dědické a darovací ve výši 

33%. Tato sazba daně je aplikována pouze na částku, o kterou jsou převýšeny limity 

pro jednotlivé skupiny (viz tabulka 2.1p). V praxi to znamená, že pokud by např. syn obdržel 

dar v tržní hodnotě 300 000 EUR, tak by daňová povinnost byla počítána z částky 

75 000 EUR (výpočet: 300 000 EUR – 225 000 EUR). Tento výpočet by byl však platný 

pouze v případě, pokud by nebyly uplatněny žádné náklady. (Comyn, 2013) 
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I přes existenci výše zmíněných limitů pro maximální výši daru či dědictví 

v jednotlivých skupinách, je možné narazit i na předměty daně dědické a darovací, které jsou 

od ní osvobozeny. Jedná se zejména o: 

 dary přijaté od manžela, manželky nebo partnera z registrovaného partnerství, 

 platby týkající se náhrady a kompenzace škod, 

 dary a dědictví, jejichž hlavním smyslem je užívání v rámci léčebných výloh 

pro osoby zdravotně postižené, 

 dary a dědictví, které byly určeny pro charitativní účely (případně dary 

a dědictví, které byly obdrženy od charitativních organizací, 

 rezidenční nemovitost (pokud byla místem trvalého pobytu dárce, 

nebo zůstavitele a zároveň pokud tato osoba nebyla vlastníkem jiné rezidenční 

nemovitosti) 

 a výhry z loterií, her a sázek. 

Dále je od daně dědické a darovací také osvobozen majetek, který je považován 

za objekt uměleckého, národního nebo historického zájmu. Ovšem aby mohl být nárok 

na osvobození uplatněn, je nutné, aby byl tento majetek zpřístupněn veřejnosti a nebyl 

předmětem podnikání nebo projede po dobu minimálně 6 let od data jeho nabytí. 

Tato podmínka není platná v případě, kdy by se jednalo o jeho prodej státní instituci. 

Ostatní daně a poplatky 

 Místní daň z nemovitostí (Local Property Tax) 

Místní daň z nemovitosti je daň placena každoročně a je vypočítávána z tržní hodnoty 

rezidenčních nemovitosti v Irské republice. Tato daň vstoupila v platnost dne 1. července roku 

2013 a je vybírána finančními úřady. Je vztažena na rezidenční nemovitosti a za plátce 

je považován jejich vlastník (v případě pronájmu delšího než 20 let se stává zodpovědnou 

osobou nájemce). (Hemmelgarn, 2013) 

Příjmy z této daně jsou používány k zajištění služeb poskytovaných místními úřady 

a místními orgány. Mezi tyto služby jsou zařazeny například veřejné parky, knihovny, 

otevřené prostory s příslušným vybavením (např. lavičky), plánování a rozvoj, 

požární a pohotovostní záchranný systém, údržba a čištění silnic a správa pouličního 

osvětlení. 
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Výpočet daně je založen na posuzované hodnotě nemovitosti v květnu roku 2013. 

Zmíněné ocenění bylo používáno jako základ pro půlroční platbu v roce 2013 a následně 

je používáno pro výpočet daňové povinnosti v následujících třech letech.  

Výše daňové povinnosti je dále podmíněna pomocí systému tržních pásem.  

Výchozí sazba daně je stanovena na 0,18 %  ze střední hodnoty hodnotového pásma 

nemovitosti až do výše 1 milionu EUR. V případech, kdy je nemovitost vyšší hodnoty, 

je navíc použita sazba na 0,25 % z hodnoty překračující částku 1 milion EUR. V současné 

době je odhadováno irskou vládou, že 85 % až 90 % všech nemovitostí je zařazeno 

do jednoho z prvních pěti daňových pásem. Aktuální přehled pásem hodnot nemovitostí spolu 

s výší daňové povinnosti pro místní daň z nemovitosti je vyobrazen v tabulce 2.2p. 

Pásma hodnot 

nemovitosti (EUR) Střed Sazba 

Roční výše daňové 

povinnosti (EUR) 

Výše daňové povinnosti 

pro rok 2013 (EUR) 

0 - 100,000 50,000 0.18 % 90 45 

100,001 - 150,000 125,000 0.18 % 225 112 

150,001 - 200,000 175,000 0.18 % 315 157 

200,001 - 250,000 225,000 0.18 % 405 202 

250,001 - 300,000 275,000 0.18 % 495 247 

300,001 - 350,000 325,000 0.18 % 585 292 

350,001 - 400,000 375,000 0.18 % 675 337 

400,001 - 450,000 425,000 0.18 % 765 382 

450,001 - 500,000 475,000 0.18 % 855 427 

500,001 - 550,000 525,000 0.18 % 945 472 

550,001 - 600,000 575,000 0.18 % 1,035 517 

600,001 - 650,000 625,000 0.18 % 1,125 562 

650,001 - 700,000 675,000 0.18 % 1,215 607 

700,001 - 750,000 725,000 0.18 % 1,305 652 

750,001 - 800,000 775,000 0.18 % 1,395 697 

800,001 - 850,000 825,000 0.18 % 1,485 742 

850,001 - 900,000 875,000 0.18 % 1,575 787 

900,001 - 950,000 925,000 0.18 % 1,665 832 

950,001 - 1,000,000 975,000 0.18 % 1,755 877 

Tabulka 0.2p: Přehled pásem hodnot nemovitostí pro účely místní daně z nemovitosti 

Zdroj: (Department of Finance, online, 14. 11. 2013), vlastní úprava 

Od 1. ledna roku 2015 bude umožněno místním orgánům měnit sazby této daně 

v rozmezí +/- 15% z vnitrostátní střední hodnoty této sazby.  
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Dne 6. května roku 2013 byla finančními úřady oznámena skutečnost, že 1 200 000 

domácností (74 %) již zaplatilo daň z místní nemovitosti. V srpnu téhož roku byl počet 

domácností, kterými byla zaplacena tato daň již 1 580 000, a vybrána byla částka ve výši 

175 miliónů EUR. Každé osobě, která nezaplatila tuto daň do srpna roku 2013, byla tato daň 

sražena z důchodu. 

Za rezidenční nemovitost je pro účely této daně považována každá budova, konstrukce 

(nebo část budovy), která je používána, nebo určena pro obývání a zahrnuje plochu 

až do rozměru 1 akr
1
. Místní daň z nemovitosti není aplikována na rozvojové plochy 

a zemědělské půdy. 

 Předchozí daně z nemovitosti 

Poplatek za domácnost byl zaveden místní správou v roce 2011 a nabyl platnosti 

v roce 2012. Jednalo se o paušální poplatek ve výši 100 EUR za každou nemovitost sloužící 

k bydlení. V 2013 byl tento poplatek nahrazen místní daní z nemovitosti. 

Poplatek za vedlejší nemovitost určenou k obytným účelům byl zaveden místní 

správou v roce 2009 a k jeho zrušení došlo v roce 2012. Jednalo se o paušální sazbu, 

která byla aplikována na obytné nemovitosti, jež nebyly považovány za vlastníkovo jediné, 

nebo hlavní sídlo. 

Tento poplatek byl každoročně účtován za každou obytnou nemovitost, která byla 

ve vlastnictví plátce ke dni 31. března. Splatnost tohoto poplatku byla do 30. června 

téhož roku. Za opožděnou platbu byla plátci účtována přirážka ve výši 20 EUR za každý 

měsíc po 30. červnu. 

Obytná daň z nemovitosti byla v Irské republice využívána v letech 1983 - 1997. 

Jednalo se daň ve výši 1,5 % z tržní hodnoty obytné nemovitosti. Tato daň byla aplikována 

pouze na nemovitosti, jejichž tržní hodnota byla vyšší než 101 000 liber a zároveň příjem 

domácnosti převyšoval částku 30 100 liber ročně. Od této daně byly osvobozeny pouze 

budovy, které byly otevřeny veřejnosti. 

 

 

                                                 
1
 1 akr = 0,4 hektaru 
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Srážkové daně 

Daň z příslušných smluv (Relevant Contract Tax) 

Daň z příslušných smluv je aplikována na platby, které byly provedeny hlavním 

dodavatelem subdodavateli na základě příslušné smlouvy (tato smlouva se týká zajištění 

pracovních sil pro oblast stavebnictví, lesnictví nebo masného průmyslu). Tato daňová 

povinnost je vztažena na rezidenty i nerezidenty Irské republiky ve výše zmíněných 

odvětvích. Není vztažena na odborníky, jako jsou například architekti nebo geodeti. 

(Revenue, online, 18. 12. 2013) 

Poplatky 

Daň z registrace motorového vozidla (Vehicle Registration Tax) 

Dani z registrace motorového vozidla podléhají všechna motorová vozidla 

(včetně motocyklů) ve státě. Přesněji řečeno se jedná o formu jednorázového poplatku, 

který je vztažen na všechna motorová vozidla na území Irské republiky (s výjimkou vozidel 

návštěvníků). Motorová vozidla, na která je tato registrační povinnost vztažena, musí být 

zaregistrována u příslušného finančního úřadu (registrace je prováděna s jeho oprávněním 

u národní automobilové testovací služby).  U dovezených vozidel musí být provedena 

registrace nejpozději do sedmi dnů od dovezení vozidla u národní automobilové testovací 

služby, daň musí být následně zaplacena do třiceti dnů. V případě pozdější platby budou 

majiteli účtovány dodatečné poplatky. Díky tomuto systému nemohou být v Irské republice 

prodávána motorová vozidla bez registrace a řádně zaplacené daně.  

Národní automobilová testovací služba byla na základě jmenování finanční správou 

pověřena oprávněním provádět širokou škálu funkcí týkajících se registrace motorových 

vozidel. Od 1. září roku 2010 si každý žadatel o registraci musí nejprve domluvit termín 

schůzky u národního testovací automobilové služby a zaplatit daň z registrace motorového 

vozidla. Po zaplacení daně z registrace motorového vozidla a případných jiných neuhrazených 

závazků, bude žadateli přiděleno registrační číslo poznávací značky, která musí být na vozidle 

umístěna do 3 dnů od jejího vydání. 

Základ daně z registrace motorového vozidla je tvořen v případě osobních vozidel 

a menších dodávek prodejní cenou na trhu, ve které jsou zahrnuty veškeré daně související 

s pořízením motorového vozidla. U motocyklů je daň počítána podle kubatury motoru.  
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Od daně z registrace motorového vozidla jsou osvobozena vozidla v následujících 

případech: 

 při převodu podnikatelské činnosti,  

 zděděná vozidla, 

 diplomatická vozidla  

 a vozidla, která byla speciálně upravena pro zdravotně postižené. 

Stejně jako u předchozí daně jsou vozidla rozdělena do následujících skupin 

podle jednotlivých typů. 

Ve skupině A jsou zařazeny zejména osobní automobily (sedany, hatchbacky, 

kabriolety, kupé, MPV, jeepy, apod.) a minibusy, které jsou vybaveny maximálně dvanácti 

sedadly včetně sedadla řidiče. Sazba daně je stanovena jako procento z prodejní ceny na trhu 

v závislosti na úrovni emisí CO2 (oxidu uhličitého) v době výroby vozidla. 

Sazby daně v závislosti na emisích oxidu uhličitého jsou uvedeny v tabulce 2.3p. 

Emise oxidu uhličitého (CO2g/km) 

Sazba daně (% z předpokládané 

maloobchodní ceny) nebo minimální 

sazba daně* 

0g/km - 80g/km včetně 14 % nebo € 280 

více než 80g/km - 100g/km včetně 15 % nebo € 300  

více než 100g/km -  110g/km včetně 16 % nebo € 320 

více než 110g/km -  120g/km včetně 17 % nebo € 340  

více než 120g/km-  130g/km včetně 18 % nebo € 360 

více než 130g/km- 140g/km včetně 19 % nebo € 380  

více než 140g/km - 155g/km včetně 23 % nebo € 460 

více než 155g/km - 170g/km včetně 27 % nebo € 540  

více než 170g/km - 190g/km včetně 30 % nebo € 600  

více než 190g/km - 225g/km včetně 34 % nebo € 680  

více než 225g/km 36 % nebo € 720 

Tabulka 0.3p: Sazby daně z registrace motorového vozidla v závislosti na výši emisí pro skupinu A 

Zdroj: Revenue, online, 09. 11. 2013), vlastní úprava 

*Je vybírána vždy vyšší částka. 
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V případě karavanů a obytných automobilů musí být splněna podmínka zařazeni 

v kategorii M1, M2 nebo M3 podle klasifikace Evropské unie
2
. Aby mohl být karavan 

nebo obytný automobil zařazen do této kategorie, musí být vybaven následujícími zařízeními: 

 sedadly a stolem, 

 prostorem určeným pro spaní (tento prostor může být tvořen i ze sedadel), 

 vybavením umožňujícím vaření 

 a skladovacími prostory. 

Je vhodné poznamenat, že tato zařízení musí být v obytném prostoru, který může být 

navrhnut způsobem umožňujícím přemístění stolu.  

Od 1. ledna 2011 je účtována sazba daně z registrace motorového vozidla 

pro karavany a obytné vozy ve výši 13,3 % z prodejní ceny na trhu v době registrace. 

Ve skupině B je možné najít specifické modifikace osobních automobilů a jeepů, 

pro které je uplatňována jednotná sazba 13,3 % z předpokládané maloobchodní ceny spolu 

s minimální splatnou daní ve výši 125 EUR. 

Ve třídě A nebo B jsou zařazena sériově vyrobená elektrická vozidla, která byla 

registrována v období od 1. ledna 2011 do 30. dubna 2011 a osvobozena od daně z registrace 

motorového vozidla. Taková vozidla registrovaná v období od 1. května 2011 

do 31. prosince 2013, jsou osvobozena také od cla až do maximální výše 5 000 EUR. 

Z tohoto důvodu v případech, kdy je daň z registrace motorového vozidla splatná ve výši 

5 750 EUR, činí daňová povinnost při uplatnění tohoto pravidla 750 EUR 

(podle výpočtu:  5 750  EUR -  5 000 EUR). 

Do skupiny C jsou zařazena větší užitková vozidla, zemědělské traktory a autobusy. 

Podle stanov Evropské unie je možné říci, že zde jsou zařazena motorová vozidla skupiny 

N2 (hmotnost vozidla je v rozmezí 3,5 a 12 tun), N3 (nad 12 tun), motorová vozidla skupiny 

                                                 
2
 Motorová vozidla základní kategorie M mají nejméně čtyři kola a jsou členěna podle zákona č. 56/2001 Sb. 

na kategorie: 

 M1 – vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob (nepočítaje místo řidiče) a víceúčelová 

vozidla (podmínky pro rozdělení víceúčelových vozidel do kategorií M1 a N1 stanoví vyhláška) 

 M2 – vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob (nepočítaje místo řidiče) a jejichž nejvyšší 

přípustná hmotnost nepřevyšuje 5000 kg 

 M3 – vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob (nepočítaje místo řidiče) a jejichž nejvyšší 

přípustná hmotnost převyšuje 5000 kg 

Evropská směrnice 2007/46/ES vozidla kategorie M člení do kategorií M1, M2 a M3 shodným způsobem. 
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M2 (do 5 tun hmotnosti, s minimem 10 míst včetně místa řidiče) a motorová vozidla 

M3 (s hmotností větší než 5 tun a minimálním počtem 10 míst včetně sedadla řidiče). 

Pro všechna motorová vozidla, která svými parametry spadají do výše uvedených kategorií, 

je platná jednotná daň a to ve výši 200 EUR. 

Do skupiny D jsou zařazena vozidla, která jsou používána výhradně k přepravě strojů 

silničních staveb, hasičské vozy a sanitky. Pro skupinu D je platná nulová sazba daně. 

V poslední skupině jsou zařazena veškerá motocyklová vozidla, tedy motocykly, 

skútry a další speciálně upravená terénní vozidla. Výše daně je počítána v závislosti 

na velikosti objemu válců motoru. Za každý kubický centimetr je majitel motocyklového 

vozidla při velikosti objemu do 350 kubických centimetrů povinen zaplatit částku 2 EUR. 

Při překročení této hranice musí být za každý další kubický centimetr zaplaceno 1 EUR. 

Následně je pak celková výše daně snížena podle stáří motocyklového vozidla, jak je uvedeno 

níže v tabulce 2.4. (Revenue, online, 9. 11. 2013) 

stáří motocyklu 
procento, o které bude 

snížena daňová povinnost  

od 3 měsíců do 1 roku včetně 10 % 

od více než 1 roku do 2 roků včetně 20 % 

od více než 2 let do 3 let včetně 40 % 

od více než 3 let do 4 let včetně 50 % 

od více než 4 roky do 5 let včetně 60 % 

od více než 5 let do 7 let včetně 70 % 

od více než 7 let do 10 let včetně 80 % 

od více než 10 let do 30 let včetně 90 % 

více než 30 let 100 % 

Tabulka 0.4: Snížení daňové povinnosti podle stáří motocyklového vozidla 

Zdroj: (Revenue, online, 9. 11. 2013), vlastní úprava 

 Kolkovné (Stamp Duty) 

Kolkovné je v Irské republice účtováno v případě pronájmu nemovitosti a převodu 

vlastnického práva. Za jediný faktor ovlivňující výši kolkovného je považována hodnota 

majetku. Dne 8. prosince roku 2010 byl v Irské republice zaveden zjednodušený systém 

kolkovného. K zavedení nového zjednodušeného systému došlo z důvodu nepraktičnosti 

stávajícího složitého systému plného výjimek.  
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Povinnost platby kolkovného je vztažena na obytné nemovitosti, jako jsou domy, 

nebo byty. Kolkovné je také aplikováno na neobytné nemovitosti tzn. pozemky a neobytné 

budovy. Pokud je dohoda o koupi pozemku spojena se stavební smlouvou, může být 

povinnost platit kolkovné navýšena také o náklady vyplývající ze stavební smlouvy. 

(Citiziens Information, online, 12. 11. 2013) 

Od platby kolkovného jsou osvobozeny: 

 všechny převody a pronájmy nemovitostí mezi manžely, nebo partnery žijícími 

v registrovaném partnerství, 

 převody nemovitostí mezi bývalými manžely, registrovanými partnery 

na základě soudního příkazu z důvodu rozvodu, nebo zrušení registrovaného 

partnerství, 

 a převody nemovitostí uskutečněné jednou z osob žijící ve společné 

domácnosti po 1. lednu roku 2011 (včetně) na základě vyrovnání majetku. 

U kolkovného je také uplatňována tzv. příbuzenská úleva týkající se neobytných 

nemovitostí. V tomto případě je kolkovné splatné v poloviční výši obvyklé platné sazby 

pokud se jedná o převod majetku (jiného než akcie). Tato úleva je vztažena pouze na osoby 

v určitém příbuzenském vztahu - přesněji rodiče, prarodiče, nevlastní rodič, dítě, bratr, sestra, 

nevlastní bratr, nevlastní sestra, teta, strýc, synovec nebo neteř. Příbuzenská úleva nemůže být 

uplatněna v případě pronájmu a v případě převodu nemovitosti na švagra, nebo švagrovou. 

Tato daňová úleva je platná do 31. prosince 2014. V případě obytných nemovitostí došlo 

dne 8. prosince 2012 ke zrušení této úlevy. 

Sazba kolkovného pro převod obchodních nemovitostí a obchodních aktiv činí 2 %.  

U obytných nemovitostí je sazba stanovena ve výši 1 % pro nemovitosti s tržní hodnotou 

maximálně 1 000 000 EUR. U obytných nemovitostí, jejichž hodnota je vyšší než zmíněná 

částka, je sazba kolkovného stanovena ve výši 2 %. (Stamp Duties Consolidation Act, 2013) 
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 Tonážní poplatek (Tonnage Tax) 

Tonážní poplatek je považován za jistou alternativu k dani z příjmů právnických osob 

pro určité lodní společnosti, které mohou učinit rozhodnutí, zda jejich zisk bude zdaňován 

v souladu s korporátní daní, nebo na něj bude aplikován tonážní podmínek v případě splnění 

podmínek. Systém byl zaveden za účelem povzbuzení námořní činnosti v Evropské unii 

a pomoci irským společnostem lépe obstát v boji konkurenty, jejichž zisk je zdaňován podle 

zákonů jejich zemí.  

Někdy bývá tento pojem v jiných zemích překládán jako "daň na základě tonáže" 

což bývá považováno za nesprávné pojmenování. Tonážní poplatek by neměl být považován 

za daň, ale spíše za alternativní metodu, nebo druh poplatku týkající se lodních dopravních 

společností. 

V případě zvolení tonážního poplatku musí být podána žádost o uplatnění tohoto 

způsobu zdanění. Tato žádost musí být dodána finančnímu úřadu. Blíže jsou podmínky 

pro možnost aplikace tonážního poplatku popsány v sekci 697D daňového sborníku. 

Za hlavní výhody tonážního poplatku jsou považovány: 

 Jistota - neboť výše zdanění je předem známá, minimální. To umožnuje 

společnosti snížit úroveň finančních prostředků pro zaplacení odložené daně 

což napomáhá zvýšení zisku na akcii. 

 Flexibilita - společnosti mají větší svobodu se rozhodnout, kdy budou 

nakupovat lodě a jakým způsobem bude jejich nákup financován.  

 Jasnost - daňové záležitosti jsou pro společnosti jasné a srozumitelnější. 

V důsledku toho se může společnost stát atraktivnější pro investory 

a potenciální obchodní partnery. 

 Kompatibilita a konkurence schopnost s finančními režimy v jiných 

zemích - což je důležité zejména pro udržení společnosti a rozvoj námořnictví 

v Irské republice. (Revenue, online, 26.12 2013) 

 Ekologický poplatek (Environmental Levy) 

Ekologický poplatek byl zaveden v Irské republice 3. března roku 2002 Ministerstvem 

pro životní prostředí, dědictví a místní samosprávu (Department of the Environment, Heritage 

and Local Government) jako prostředek ke snížení spotřeby plastových nákupních tašek. 
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Jeho výše byla stanovena na 15 centů za plastovou nákupní tašku. V roce 2007 došlo 

ke zvýšení tohoto poplatku na 22 centů za nákupní tašku. Maloobchodníci, kterými jsou 

pastové tašky pro zákazníky dodávány, jsou povinni účtovat poplatek na místě prodeje. 

Výše zmíněný poplatek není vztažen na malé tašky používané pro některý 

z následujících produktů: 

 čerstvé ryby a čerstvé rybí výrobky, 

 čerstvé maso a čerstvé masné výrobky, 

 a čerstvou drůbež a čerstvé drůbeží výrobky. 

Dále ekologický poplatek není vztažen na malé tašky, které jsou používány jako obal 

výrobku pro následující položky: 

 ovoce, ořechy nebo zelenina, cukrovinky, 

 mléčné výrobky, 

 vařené jídlo, ať už studené nebo teplé 

 a led. 

Tento poplatek taktéž není vztažen na tašky prodávané na palubě letadla, nebo lodi, 

tašek dodávaných do provozních částí letiště, nebo v soukromých částech přístavu, za účelem 

přenesení zboží na palubu letadla, nebo lodi a tašky, které byly prodány za 70 centů, 

nebo více. 

Pro účely tohoto zákona je za malou tašku považována taška menší než 225 mm šíře, 

345 mm hloubky a 450 mm délky (včetně rukojetí). Zákonem je vyžadováno přenesení 

této povinnosti na zákazníky. (Irish Statute Book, online, 13. 11. 2013)  

Poplatek z příjmů (Income Levy)  

Poplatek z příjmů byl zaveden v říjnu roku 2008 s platností od 1. ledna roku 2009. 

Jednalo se o dodatečnou daň, která byla vypočítávána z hrubého příjmu před uplatněním 

srážek (např. kapitálových příspěvků nebo příspěvků na důchody). K dodatečným změnám 

došlo v dubnu roku 2009. Tyto změny byly zavedeny v platnost ode dne 1. května 2009. 

V období od 1. ledna 2009 do 30. dubna 2009 byly platné následující sazby: 

 pro příjem prvních 100 100 EUR ročně (1 925 EUR týdně) byla sazba 

stanovena na 1 %, 
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 pro další příjem ve výši 150 020 EUR ročně (2 855 EUR týdně) byla sazba 

stanovena na 2 %, 

 a pro další příjem byla sazba stanovena na 3 %. 

Osoby s příjmem pod 352 EUR týdně, nebo v případě, že pobíraly minimální mzdu 

ve výši 8,65 EUR za hodinu, byly osvobozeny od tohoto poplatku. 

Od 1. května roku 2009 vstoupily v platnost legislativní změny týkající se nové výše 

sazeb. 

 pro příjem prvních 75 036 EUR byla sazba stanovena na 2 %, 

 pro dalších 99 944 EUR byla sazba stanovena na 4 %, 

 pro další příjem byla sazba stanovena na 6 %. 

Osoby s příjmem pod 15 028 EUR ročně, 289 EUR týdně, nebo 1 252,33 EUR 

měsíčně byly osvobozeny od tohoto poplatku. Osoby, jejichž příjem byl nižší než 15 028 

EUR ročně, měly nárok na vrácení zaplaceného příspěvku. 

Od 1. ledna roku 2011 byl poplatek z příjmu nahrazen univerzálním sociálním 

příspěvkem. 

 Poplatek za oficiální trvalé bydliště (Domicile Levy) 

 Tento poplatek je vztažen na fyzické osoby, které jsou považovány za irské rezidenty 

a splňují následující podmínky: 

 jejich celosvětový příjem je vyšší než 1 000 000 EUR ročně, 

 jejich majetek v Irské republice je vyšší hodnoty než 5 000 000 EUR 

 a jejich daňová povinnost k dani z příjmů je v příslušném zdaňovacím období 

nižší než 200 000 EUR. 

Tento poplatek je při splnění výše zmíněných podmínek splatný každoročně ve výši 

200 000 EUR. (Revenue, online, 26. 12. 2013) 
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3. Vzor daňového přiznání poplatníka v Irské republice 
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