Dluhopisy Kofola VAR/2018, ISIN CZ0000000351 – výplata čtvrtého ročního úrokového výnosu
Kofola ČeskoSlovensko a.s., akciová společnost existující podle právního řádu České republiky se sídlem Nad
Porubkou 2278/31a, Poruba, Ostrava, PSČ 708 00 Česká republika, Identifikační číslo 242 61 980, jednající jako
právní nástupce, který 1. srpna 2016 zápisem přeshraniční fúze u Krajského soudu v Ostravě, převzal veškerá
práva a povinnosti, majetek a závazky zanikající společnosti KOFOLA S.A., jako emitenta dluhopisů:
• Dluhopisy Kofola S. A. VAR/2018
• ISIN CZ0000000351
• splatné v 2018
(dále “Dluhopisy”),
Oznamuje zahájení výplaty úrokového výnosu čtvrtého ročního úrokového období od 4. října 2016 (včetně) do 4.
října 2017 (nezahrnuto), dne 4. října 2017.
Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu: 4. září 2017;
Den bez nároku na výplatu výnosu: 5. září 2017.
Oprávněná osoba je osoba, na jejímž účtu je Dluhopis veden v evidenci centrálního depozitáře cenných papírů
nebo v navazující evidenci týkající se centrální evidence cenných papírů, nejblíže rozhodnému datu pro výplatu
úrokového výnosu.
V souladu s obchodními podmínkami, platby budou provedeny oprávněným osobám formou převodu na jejich účty
vedené u bank v České republice podle platebního příkazu, který oprávněná osoba doručí na adresu Agenta:
Česká spořitelna, a.s.
Budějovická 1518/13a, 13b
140 00 Praha 4
Česká republika
Platební příkaz musí zahrnovat zejména:

•
•

prohlášení o vlastnictví a
potvrzení o daňovém domicilu (netýká se českých daňových rezidentů)

a bude doručen v českém nebo anglickém jazyce nebo s úředním překladem na adresu Agenta uvedeného výše,
do 15 (patnácti) pracovních dnů před datem výplaty, tedy 12. září 2017 nejpozději. Veškeré originály zahraničních
dokumentů nebo jakékoliv listiny notářsky ověřené v zahraničí, musí být opatřeny ověřeným překladem nebo
certifikované podle Haagské úmluvy apostilou (podle toho, co je relevantní).
Jelikož Kofola ČeskoSlovensko a.s. je českým daňovým rezidentem, prezentuje obecné informace o zdanění v
České republice pro analýzu daňové situace získané z veřejně dostupných zdrojů. Společnost nečiní žádná
prohlášení, pokud jde o přesnost a úplnost informací zde zahrnutých. Všichni držitelé a potenciální nabyvatelé
Dluhopisů by proto neměli spoléhat na tyto informace a je doporučeno poradit se svými právními a daňovými
poradci, o všech daňových aspektech nákupu, prodeje a držení Dluhopisů, jakož i přijetí platby úroků souvisejících
s Dluhopisy v souladu s daňovou legislativou účinnou v České republice, tak v zemi, kde jsou rezidenty, jakož i v
zemích, kde mohou být výnosy z držení a prodeje Dluhopisů předmětem zdanění.
Úrokový výnos
Pro české daňové účely, úrokové výnosy zahrnují výnosy z úroků nebo jiné výnosy z držení dluhopisu, a ve vztahu
k jednotlivým daňovým poplatníkům také rozdíl mezi nominální hodnotou dluhopisu a hodnotou, v jaké byl dluhopis
emitován, splatný při datu maturity.
Úrokové výnosy vyplácené držiteli, který je (a) fyzická osoba, nebo (b) právnická osoba nemající trvalý pobyt na
území České republiky pro daňové účely (Daňový Nerezident – fyzická osoba nebo Daňový Nerezident – právnická
osoba) a nedrží dluhopisy prostřednictvím stálé provozovny na území České republiky, obecně podléhají srážkové
dani ve výši 15%, která má být sražena a zaplacena daňovým úřadům emitentem. Sazba daně ve výši 15% může
být za určitých okolností snížena v případě platné smlouvy o zamezení dvojího zdanění, jak je uvedeno níže.
Nicméně pokud fyzická nebo právnická osoba jako Daňový Nerezident nedrží dluhopisy prostřednictvím stálé

provozovny na území České republiky, není daňovým rezidentem v členském státě Evropské unie nebo
Evropského hospodářského prostoru, nebo státu, s nímž Česká republika má účinnou smlouvu o zamezení dvojího
zdanění nebo smlouvu o výměně informací, pak úrokové výnosy jsou předmětem srážkové daně ve výši 35%.
Úrokové výnosy z dluhopisů realizovaných fyzickým nebo právnickým osobám v České republice pro daňové účely
(Daňový Rezident – fyzická osoba nebo Daňový Nerezident – fyzická osoba držící dluhopisy prostřednictvím stálé
provozovny na území České republiky), podléhají konečné srážkové dani ve výši 15%.
Úrokové výnosy z dluhopisů realizovaných právnickou osobou se sídlem v České republice pro daňové účely
(Daňový rezident-právnická osoba nebo Daňový nerezident - právnická osoba držící dluhopisy prostřednictvím
stálé provozovny na území České republiky, nejsou předmětem české srážkové daně. Nicméně, takový majitel –
právnická osoba je obecně povinen přiznat takové příjmy v českém ročním daňovém přiznání, kde budou podléhat
platné sazbě daně z příjmů (obecně 19%).
Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a státem, jehož je zahraniční držitel dluhopisu
daňovým rezidentem, může vést ke snížení nebo odstranění daně uvalené na úrokový výnos v České republice.
Nárok na tyto úlevy na základě Smlouvy o zamezení dvojího zdanění může být podmíněn splněním podmínek
stanovených v příslušné smlouvě o zamezení dvojího zdanění, např. předložením důkazu o daňovém pobytu
zahraničního držitele v jiném státu a důkaz skutečného vlastnictví výnosu. Stejně tak emitent nebo platební Agent
bude vyžadovat od držitele daňového nerezidenta poskytnutí informace podle směrnice EU o zdanění příjmů
z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru (“European Union Savings Directive”).
Kapitálové výnosy vzniklé z prodeje dluhopisu
Příjmy realizované držitelem, který je českým daňovým rezidentem a držitelem daňovým nerezidentem z prodeje
dluhopisů jsou obecně předmětem české daně z příjmů právnických osob ve výši 19% nebo daně z příjmů
fyzických osob ve výši 15% z příjmů, pokud tento příjem není osvobozen nebo jinak snížen nebo vyloučen ze
zdanění v České republice v souladu s českým daňovým právem nebo ustanoveními příslušného smlouvy o
zamezení dvojího zdanění. Držitelé rezidenti a držitelé nerezidenti jsou obecně povinni přiznat tento příjem ve svých
ročních daňových přiznáních. V konkrétním případě příjem držitele rezidenta, který je držitelem dluhopisu, který je
součástí jeho obchodního majetku, mající příjmy přesahující 48-násobek průměrné mzdy (1.296.288 Kč za rok
2016), podléhá navíc solidární dani ve výši 7% a rovněž dalším dávkám sociálního zabezpečení a zdravotního
pojištění.
Pokud příjem realizovaný držitelem nerezidentem z prodeje dluhopisů hradí držitel rezident nebo držitel nerezident
mající stálou provozovnu v České republice, takové příjmy, jsou-li povinné k dani, budou podléhat daňovému
zajištění ve výši 1% z hrubého základu, toto neplatí, pokud držitel nerezident je daňovým rezidentem v členském
státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, nebo je-li od takové povinnosti upuštěno na
základě předchozího rozhodnutí českých daňových úřadů. Toto daňové zajištění může být následně započteno
proti konečné daňové povinnosti držitele nerezidenta v České republice.
Příjmy realizované fyzickou osobou rezidentem nebo fyzickou osobou nerezidentem z prodeje dluhopisu získaného
1. ledna 2014 nebo později, jsou osvobozeny od české daně z příjmů fyzických osob za předpokladu, že doba
držení dluhopisu přesáhla tři roky a dluhopis nebyl držen v rámci obchodního majetku takové fyzické osoby, nebo,
je-li tomu tak, že dluhopis nebude prodán před uplynutím lhůty tří let po ukončení podnikatelské činnosti dané
fyzické osoby. Dále, příjmy z prodeje dluhopisu realizované fyzickými osobami jsou osvobozeny od daně, jestliže
roční (celosvětové) příjmy této fyzické osoby z prodeje všech cenných papírů (včetně dluhopisů) nepřesahují
částku 100 tisíc korun.
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