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The United States has Bilateral Treaty Benefits signed with more than 65 countries around the
world. Treaty benefits provide an exemption from, or a reduced rate of, withholding for specific
items of income. Spojené státy mají bilaterální výhody smlouvy podepsané s více než 65 zeměmi po
celém světě. Výhody vyplývající ze Smlouvy poskytují osvobození od daně nebo její sníženou sazbu
pro konkrétní položky příjmů.
What does this mean? Co to znamená?
If a tax treaty between the United States and your country exists, we would apply the rules
based on the benefits of the treaty. To find out if your country of residency has a treaty benefit
with the United States, please visit IRS Publication 901: https://www.irs.gov/pub/irspdf/p901.pdf. Treaty benefits can only be extended to those payees who have completed the
Foreign National Information System (FNIS) process and submitted the required
documentation. Pokud existuje daňová smlouva mezi Spojenými státy a vaší zemí, použijeme
pravidla založená na výhodách smlouvy. Chcete‐li zjistit, zda má vaše země bydliště smlouvu se
Spojenými státy, navštivte stránku IRS Publikace 901: https://www.irs.gov/pub/irs‐pdf/p901.pdf.
Smluvní výhody lze rozšířit pouze na ty příjemce, kteří dokončili proces zahraničního informačního
systému (FNIS) a předložili požadovanou dokumentaci.
If a tax treaty between the United States and your country does not exist, or does not include
your specific items of income, or if the FNIS process is not completed, we would apply the full
tax rate for Non-Resident Aliens. Pokud daňová smlouva mezi Spojenými státy a vaší zemí
neexistuje, nebo nezahrnuje vaše konkrétní položky příjmů, nebo není‐li proces FNIS dokončen,
uplatnili bychom úplnou daňovou sazbu pro cizince, kteří nejsou rezidenty.
What is the tax rate? Jaká je sazba daně?
Services provided in the United States are US Source Income and subject to taxation at the
rate of 30% of the gross payment. This rule applies to payments made to both businesses and
individuals. The taxes assessed are withheld at time of payment. Služby poskytované ve
Spojených státech jsou příjmem z USA a podléhají zdanění ve výši 30% hrubé platby. Toto pravidlo
platí pro platby podnikům i jednotlivcům. Posuzované daně jsou zadrženy v okamžiku platby.
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