Informační servis společnosti Partners

„Nic“ není jako dřív
Novinky roku 2012. S novým rokem přichází několik změn, které se týkají finančních produktů a
sociálního systému. I přes ekonomicky nelehké časy nejsou kupodivu všechny změny negativní.
V následujících odstavcích najdete ty nejdůležitější a co to konkrétně pro vás může znamenat.
Zpřísnění stavebního spoření. Státní podpora pro všechny smlouvy je definitivně maximálně
2.000,- Kč ročně, tedy 10% z ročního vkladu. Úroky se daní 15% srážkovou daní. Naspořené peníze
bude možné i nadále využít na cokoli. Máte-li stavební spoření, pak je už jedno, zda je „staré“
(rozuměj uzavřené do konce roku 2003) nebo „nové“, podmínky jsou sjednocené a výnos ze
stavebního spoření tím klesá. Stále se ovšem drží jako velmi zajímavá konzervativní investice –
obrazně řečeno „mezi slepými jednooký král“.
Konec převodům penzijních připojištění. Už pravděpodobně jen do konce února (v závislosti na
datu vyhlášení zákona o doplňkovém penzijním spoření) bude možné mezi fondy přecházet, později to
už možné nebude. Zvažte proto, zda u toho vašeho fondu setrvat nebo přejít k úspěšnějšímu hráči. U
svého fondu se kromě připisovaného zhodnocení zajímejte i o to, jak hospodaří (nákladovost) a
nakolik je stabilní, tj. jaký má vlastní kapitál ve vztahu k celkovému objemu prostředků fondu
(kapitálová přiměřenost).
Zvýšení spodní sazby DPH. Potraviny, dětské pleny nebo třeba knihy podražily – DPH se zvýšilo
z 10% na 14%. Rodinám s dětmi se toto kompenzuje vyšší slevou na dítě, polepší si tak o 150,- Kč
měsíčně na jedno dítě. Zdražuje tím i nové bydlení – pokud jste i přes naše loňské doporučení nestihli
nemovitost pořídit do konce roku 2011, zaplatíte na každém milionu minimálně 37.000,- Kč navíc. O
podobnou částku poskočí cena novostaveb a stavebních prací i v příštím roce, proto opět neváhejte.
Navíc jedou z úvah Ministerstva financí je sjednotit sazby DPH už v půlce letošního roku a to dokonce
na 19%!
Nižší rodičovský příspěvek. Nejčastější, tedy tříletá varianta rodičovského příspěvku je nyní nižší.
Celkem tak bude matkám vyplaceno maximálně 220.000,- Kč bez ohledu na to, jestli zvolí dvou, tří
nebo čtyřletou variantu. Pokud si dokážete odkládat peníze stranou, pak klidně můžete zvolit
dvouletou variantu a případně třetí rok rodičovské dovolené žít z vytvořených rezerv a o nic
nepřijdete.
Životní a existenční minimum. Životní minimum se z původních 3.126,- Kč navýšilo na 3.410,Kč, existenční minimum z 2.020,- Kč na 2.200,- Kč. Pro sociálně slabší je to dobrá zpráva, pro ty
z Vás, kteří si budou chtít brát úvěry, se tím sníží vaše bonita, tedy dosáhnete na nižší výši úvěru.
Daňová reforma čeká. Nemálo změn přijde v souvislosti s daňovou reformou – ta ale začne platit
až v roce 2014. A ještě před ní nás v roce 2013 potká důchodová reforma. Pro mnohé z nás to bude
znamenat zásadní rozhodnutí, které je navíc nevratné, o tom ale až v příštích číslech.

Chcete mít ve svých financích jasněji? Neváhejte se na nás obrátit v našich kancelářích společnosti
Partners na náměstí Českého ráje 4, nad Galerií Granát v Turnově.
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