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Oprava odpovědi na dotaz ke zdanění příspěvků poskytovaných z prostředků
Českého svazu včelařů
Dne 27.5.2014 odpovědělo Generální finanční ředitelství čj. 23689/14/7001-11101011368 na Váš dotaz ze dne 18.4.2014 týkající se zdanění příspěvků
poskytovaných z prostředků Českého svazu včelařů.
V odpovědi na dotaz bylo sděleno, že příspěvky ze svépomocného fondu spolku
vyplácené v případě škod jednotlivým členům spolku nejsou osvobozeny od daně
z příjmů fyzických osob dle § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) a jsou zdanitelným příjmem
podle § 10 ZDP (nejde-li o zemědělského podnikatele, u kterého by se jednalo
o příjem zdanitelný pod § 7 ZDP).
Pokud jde o zdanění příjmů včelařů, bylo upozorněno na zvýšení hranice
osvobozených příjmů podle § 10 odst. 3 písm. a) ZDP, podle něhož jsou
osvobozeny příjmy podle odst. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve
zdaňovacím období 30 000 Kč, přitom příjem poplatníka, kterému plyne příjem
z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 60, je
částka 500 Kč na jedno včelstvo.
V závěru odpovědi bylo upozorněno na úpravu povinnosti podat daňové přiznání
dle § 38g odst. 1 ZDP. Podle uvedeného zákonného ustanovení je daňové přiznání
povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů
fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně
osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby
daně. S politováním musíme konstatovat, že v odpovědi na dotaz je v této prvé
větě posledního odstavce namísto slova „přesáhly“ uvedeno chybně slovo
„nepřesáhly“. Za tuto chybu vzniklou přepisem normativního textu se omlouváme.
Pro rok 2015 nedošlo v postupu zdaňování příjmů včelařů proti roku 2014 ke
změně.
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