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Dobrý den,
vzhledem k tomu, že jsme v souvislosti s poskytováním darů zaznamenali ve veřejném
prostoru určité mylné informace týkající se údajných povinností zdanit dary přijaté
v souvislosti s odstraňování následků živelní pohromy, dovolujeme si Vám pro jistotu
zaslat základní výklady zákona o daních z příjmů, které se této situace týkají. Zcela jistě
je zveřejníme na našich internetových stránkách, nicméně v této situaci bychom Vás
chtěli požádat o zvážení informování potenciálně dotčené veřejnosti ve Vašich obcích.
Především platí, že z pohledu příjemce peněz, který byl poškozen tornádem,
ať už peníze obdržel na účet z veřejné sbírky nebo přímo od dárce v souvislosti s touto
mimořádnou situací, jsou přijaté peníze od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny
jakožto „bezúplatný příjem na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky“.
Dále lze využít i další osvobození od daní z příjmů u darů od příbuzného v linii přímé
a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela,
manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů, nebo od osoby se
kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním
bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval
o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.
Příjmy, které jsou osvobozené od daně z příjmů fyzických osob, se nezahrnují
do základu daně a ani se neuvádějí do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických
osob.
Bližší informace lze vyhledat na stránkách Finanční správy ČR zde:
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/danove-ulevyzivelni-pohroma/souvisejici-ustanoveni-zakona-o-danich.
V případě
dalších
individuálních dotazů se prosím obraťte přímo na místní finanční úřad nebo na hlavní
informační telefonní linku Finanční správy, která je dostupná na tel. 225 092 392
a je v provozu pondělí až pátek 9-17 hod.
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