Tisková zpráva

Praha, 27. prosince 2016

Už jen pár dní zbývá na poslední vklady na účty stavebního spoření a
penzijního spoření. Kdy nejpozději je odeslat?
 K maximalizaci příspěvku ke stavebnímu spoření musí klient vložit alespoň 20 000 Kč za rok
 Největší odpočet na daních díky penzijnímu spoření získá klient, když na účet pošle 24 000 Kč
 Nejpozději lze peníze na stavební spoření vložit pomocí vkladového bankomatu hodinu před půlnoci
na Silvestra, na penzijní spoření ve 14:00 pomocí spěšného příkazu k úhradě ve službě SERVIS24
Na nejvyšší možnou míru státního příspěvku nebo daňového odpočtu klienti dosáhnou, pouze pokud pošlou
příslušnou částku včas, tedy do konce roku. Šanci mají i klienti, kteří nespoří pravidelně v průběhu roku.
Mohou totiž zbývající sumu doplatit najednou. Kdy mají nejpozději peníze převést tak, aby do konce roku
bezpečně došly na účet příjemce, se klienti dovědí z grafiky vložené do tohoto dokumentu.
Maximální státní podporu ke stavebnímu spoření za rok 2016 ve výši 2 000 Kč získá každý klient, který bude mít na
konci roku vloženo na účtu stavebního spoření alespoň 20 000 Kč. Výše státní podpory se podle novely zákona o
stavebním spoření vypočte jako 10 % z ročně uspořené částky, maximálně z 20 000 Kč.
Nejvyšší státní podporu u penzijního spoření, které zahrnuje původní penzijní připojištění a doplňkové penzijní
spoření, ve výši 230 Kč dosáhne klient, který si měsíčně spoří 1 000 Kč. Pokud si naspoří 12 000 Kč, může tak od
státu ročně získat až 2 760 Kč. Navíc může využít i možnosti snížit si základ daně z příjmů. Na daních může při roční
úložce 24 000 Kč ušetřit až 1 800 Kč. Pokud se rozhodnete vložit ještě letos mimořádný vklad a použít jej pro
daňovou úsporu, pro zaúčtování je potřeba sjednat bezplatnou službu Maximum.
Tabulka státní podpory penzijního spoření:

Součet vložených příspěvků za rok

12 000 Kč

15 000 Kč

18 000 Kč

24 000 Kč

2 760 Kč

2 760 Kč

2 760 Kč

2 760 Kč

Snížení daňového základu

0 Kč

3 000 Kč

6 000 Kč

12 000 Kč

Daňová úspora

0 Kč

450 Kč

900 Kč

1 800 Kč

2 760 Kč

3 210 Kč

3 660 Kč

4 560 Kč

Státní příspěvky

Státní podpora celkem
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Profil České spořitelny
Česká spořitelna je největší bankou v České republice  Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje
také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů  Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní
a korporátní klienty  Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice  Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na
českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití  Další zajímavé informace o České spořitelně zde.
Erste Corporate Banking – mimořádně silný partner v oblasti korporátního, investičního bankovnictví a finančních trhů
Největší poskytovatel úvěrů firmám z pohledu celkové výše úvěrů  Přední aranžér syndikovaných, klubových, akvizičních a projektových řešení financování 
Leader ve sjednávání domácích i zahraničních emisí dluhopisů pro lokální i mezinárodní klienty  Jeden z hlavních poradců v oblasti fúzí a akvizic  Největší
obchodník na kapitálových trzích v České republice měřeno počtem vydaných akcií (IPO i SPO) i jejich objemem  Jeden z nejvýznamnějších partnerů
Evropské investiční banky ve střední Evropě  Přední konzultant v oblasti M&A pro místní i regionální klienty z podnikatelského i veřejného sektoru  Největší
obchodník s EUR/CZK a přední poskytovatel služeb Treasury pro podnikové klienty i klienty z veřejného sektoru  Největší správce aktiv pro firemní a
institucionální klienty  Další zajímavé informace o korporátním bankovnictví České spořitelny zde.
Profil Erste Group
Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU  Zhruba 46 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,4 milionům klientů
v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku)  Ke konci 1. čtvrtletí 2014
dosáhla bilanční suma skupiny Erste Group EUR 203,9 mld., čistý zisk činil EUR 103,3 mil. a poměr nákladů k výnosům 57,0 %.
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