Zdanění důchodů ve vybraných zemích
stát

zdanění důchodů

Belgie

ANO

Dánsko

ANO

Estonsko

ANO

Řecko

ANO

Itálie

ANO

Lotyšsko

Litva

ANO/NE

poznámka
možné daňové úlevy
s ohledem na příjem plátce
daní
1. pilíř: zdaněny
důchody až od určité
výše, pro všechny
důchodce stanovena
určitá nezdanitelná
částka
2. pilíř: zdaněny
všechny důchody

důchody přiznané před
1.1.1996 nezdaněny,
důchody přiznané od
1.1.1996 zdaněny, stanovena
určitá nezdanitelná částka

NE

Maďarsko

ANO/NE

Rakousko

ANO

Slovinsko

ANO

Slovensko

NE

V. Británie

ANO

samotné důchody nezdaněny,
při souběhu s příjmem
zdaněny, přičemž výše daně
z důchodu se odečítá od
celkové částky příjmů
od 1.1.2011 určité daňové
úlevy v závislosti na celkové
výši příjmů
nezdaňují se přídavky
k důchodu na závislé děti

Německo

ANO

Irsko

ANO

Polsko

ANO

Francie

ANO

Kypr

ANO

Finsko

ANO

Španělsko

ANO

Švédsko

ANO

Nizozemí

ANO

Portugalsko

ANO

Lucembursko

ANO

Malta

ANO

Bulharsko

NE

Rumunsko

ANO

u důchodů přiznaných do
konce roku 2005 činí
zdanitelný podíl důchodu
50%, od roku 2006 do roku
2020 se zdanitelný podíl
zvyšuje každý rok o 2 %, od
roku 2021 do roku 2041 o
1%
zdanění včetně přídavků na
závislé osoby
důchody zdaněny, přídavek
na péči a pohřebné se
nezdaňují
důchody zdaněny, nezdaňují
se přídavky na péči třetí
osobou, přídavek k důchodu
za výchovu minimálně tří
dětí a doplňková dávka
poživatelé nízkých důchodů
mají nárok na speciální
nezdanitelnou částku;
v případě, že je pobírán
pouze národní důchod, je
nezdaněn; přídavek na péči a
přídavek na bydlení se
nezdaňují
přídavek na bydlení a
přídavek na obživu se
nezdaňují
důchody se zdaňují jiným
způsobem než pracovní
příjmy, zdanění až od určité
výše důchodu

pro důchodce platí zvláštní
pravidla týkající se daňových
úlev, minimální důchody se
nezdaňují
důchody se zdaňují s
výjimkou důchodu na dítě

Norsko

ANO

Island

ANO

Švýcarsko

ANO

Austrálie

ANO

stanoveny určité úlevy,
důchod se nezdaňuje, pokud
je jediným zdrojem příjmu

ANO/NE

v některých státech se
důchodové dávky sociálního
zabezpečení zdaňují plně,
v některých v omezené míře a
v některých se nezdaňují vůbec

USA

Prameny:
MISSOC. Comparative Tables on Social Protection.
http://ec.europa.eu/employment_social/missoc/db/public/compareTables.do
Mutual information system on social protection of the Council of Europe (MISSCEO).
Comparative tables of social protection systems in 12 member states of the Council of Europe
and 3 observer states.
http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialsecurity/Source/MissceoRecueil2010/EN-6Summary-2010.pdf
Taxes by State
http://retirementliving.com/RLtaxes.html

