Ročník 2020

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 122

Rozeslána dne 1. července 2020

Cena Kč 37,–

O B S A H:
308. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování
a financování vývozu se státní podporou
309. S d ě l e n í Ministerstva financí o splnění podmínek pro zahájení používání přílohy k zákonu č. 45/2020 Sb., o zamezení
dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. června 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

Vláda nařizuje podle § 1 odst. 5 a § 4 odst. 5 a 7
zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování
vývozu se státní podporou a o doplnění zákona
č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 214/
/2020 Sb.:

„(4) Záruky nemohou být poskytovány v následujících oblastech převažující ekonomické činnosti:
a) ubytování,
b) činnost heren, kasin a sázkových kanceláří.“.
Čl. II

Čl. I
V § 2 nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení
některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, odstavec 4 zní:

Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.

Předseda vlády:
v z. JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.
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SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 25. června 2020
o splnění podmínek pro zahájení používání přílohy k zákonu č. 45/2020 Sb.,
o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu

Ministerstvo financí na základě § 2 zákona č. 45/2020 Sb., o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu
k Tchaj-wanu, sděluje, že si Česká ekonomická a kulturní kancelář Tchaj-pej a Tchajpejská hospodářská
a kulturní kancelář Praha vzájemně oznámily, že je možné používat pravidla uvedená v příloze k tomuto
zákonu, a tato pravidla se podle čl. 28 odst. 2 přílohy k tomuto zákonu použijí:
a) pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje,
(i) na území, které je uvedeno v čl. 2 odst. 1 písm. a) přílohy k tomuto zákonu, na příjmy vyplácené
nebo připisované k 1. lednu 2021 nebo později a
(ii) na území, které je uvedeno v čl. 2 odst. 1 písm. b) přílohy k tomuto zákonu, na příjmy splatné
1. ledna 2021 nebo později,
b) pokud jde o ostatní daně z příjmů, na příjmy za každý daňový rok začínající 1. ledna 2021 nebo později.

Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
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