
Inspirace ze zahraničí: 
Jak se daní kryptoměny ve světě 
V přístupu jednotlivých zemí ke kryptoměnám najdeme velké rozdíly. Škála je různorodá, 
což je dáno především dynamickou a volatilní povahou samotných kryptoměn.  

V některých zemích je zdanění kryptoměn prakticky nulové a obchodování má velkou 
podporu, na druhé straně najdeme ale státy, kde kryptoměny podléhají zásadním omezením 
a rovněž vysokému zdanění.

Obecně platí, že nejpříznivější daňovou politiku pro digitální platidla aplikují Salvador, Malajsie, 
Kajmanské ostrovy nebo třeba i Bělorusko. Ale investoři do kryptoměn mají výraznou 
podporu také v řadě zemí Evropské unie, které vnímají obrovský potenciál této oblasti.

V Evropě mají kryptoměny podporu 
v Německo a Portugalsku

Dalším příkladem země, která vnímá potenciál kryptoměny pro ekonomiku, je Německo. Náš západní soused 
fyzickým osobám nabízí hned dvě velké výhody. Jednak roční zisk z prodeje kryptoměn nepodléhá žádnému 
zdanění, pokud nepřesáhne částku 600 euro. A druhá výhoda - pokud držíte kryptoměnu déle než jeden rok, 
pak se na ni nevztahuje žádná daň. 

Opačný extrém můžeme najít v zemi vycházejícího slunce. Japonsko z důvodu masivní obliby digitálních 
platidel proti této možnosti směny nedávno vytáhlo do boje a nastavilo na zisk z obchodování kryptoměn 
daňovou sazbu se silnou progresí až 45 %. Nutno však dodat, že po silném nátlaku veřejnosti země nedávno 
oznámila, že daňové zatížení sníží. Zatím však neuvedla, kdy tak učiní. 

Podobnou zátěž musí nést také investoři do kryptoměn v Belgii. V srdci Evropské unie totiž v reakci na časté 
zneužívání digitálních směnných prostředků v rámci nelegálních aktivit, jako je praní špinavých peněz či jiná 
kriminalita, byla zavedena daň z kryptoměnového příjmu ve výši 33 %.
. 

Největší podporu v rámci Evropské unie 

poskytuje v oblasti daní investorům i krypto průmyslu Portugalsko. Tato země má velice benevolentní podmínky 
pro obchodování s kryptoměnami a po fyzických osobách nevyžaduje naprosto žádné daně plynoucí z těchto 
transakcí. A stát se daňovým poplatníkem v Portugalsku není zase tak složité. Stačí v zemi vlastnit nemovitost 
nebo v Portugalsku žít déle než 183 dní v kuse. 


