Zdanění výher ze sportovních soutěží
z pohledu plátce i příjemce výhry
TUZEMCI
Pokud je sportovní činnost podnikáním podle § 7 a podle § 10 odst. 8 věta poslední
zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších změn, (dále jen „ZDP“) je
výhra předmětem daně z příjmu vždy a výhru zdaňuje sám příjemce ve svém ročním
přiznání k dani z příjmu. Výherce (příjemce výhry) je povinen poskytnout plátci výhry
pouze svoje daňové číslo.
Výhra nepřevyšující 10 000 Kč je od daně z příjmu osvobozena podle § 4 odst. 1
písm. f) ZDP, za dodržení dvou omezení. Prvním omezením je výše ceny. Zákon umožňuje
osvobodit cenu do výše 10 000 Kč. Druhé omezení pak z osvobození vyjímá sportovce, u
kterých je sportovní činnost podnikáním (viz výše). Zde je asi na místě vyžádat si rodné
číslo příjemce a dopsat jej na výdajový doklad plátce výhry.
Pokud je sportovní činnost prováděna na základě pracovněprávního vztahu a příjmy
jsou zúčtovávány podle § 6 ZDP, je nutné vědět jak se výhrou nakládá. V případě, že výhra
zůstává zaměstnavateli, je tato předmětem daně zaměstnavatele. Zda je výhra příjmem
zaměstnance, je tato předmětem daně zaměstnance v rámci zúčtování mzdy podle § 6 odst. 9
písm. f) ZDP. Také zde doporučeno vyžádat si rodné číslo příjemce a dopsat jej na výdajový
doklad plátce výhry. Pokud výhra zůstane zaměstnanci a „neprojde“ mzdou a nepřesáhne za
zdaňovací období hranici 6 000 Kč, lze se odvolat na § 38k odst. 5 písm. a), který
osvobozuje příležitostné příjmy do výše 6 000 Kč.
Výhra převyšující 10 000 Kč se zdaňuje 15 % sazbu daně podle § 36 odst. 2 písm. k).
Opět i zde platí dodržení podmínky, že není sportovní činnost podnikáním. Plátcem daně je
výherce (příjemce výhry), ale daň na příslušný finanční úřad je povinen odvést plátce výhry
(vyplácející subjekt). Plátce výhry se povinen vyžádat si všechny potřebné údaje (jméno,
příjmení, trvalé bydliště) včetně rodného čísla.
V souvislosti s novým Daňový řádem padla povinnost plátců výher hlásit na místně
příslušnému územnímu pracovišti FÚ ty fyzické osoby, u kterých přesáhla úhrada
u jednotlivé fyzické osoby 40.000 Kč v kalendářním roce a plátce z této částky nesrazil daň,
již není povinen plátce toto oznamovat nejpozději do 15.února po následujícího kalendářního
roku, v němž byla úhrada provedena tuto skutečnost místně příslušnému finančnímu úřadu.
Toto jsou pouze hlavní body v celé problematice zdanění výher. Vřele doporučuji opatřit si
aktualizovanou literaturu vhodnou k této problematice jako např.
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