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Doplnění pokynů ke směrnici o určení výše poplatků za bydlení farářů a jáhnů (viz dopis
sborům z 8. 12. 2016)
Milé sestry, milí bratři,
na lednovém farářském kurzu jsem slíbila poslat do sborů vyjádření našeho daňového
poradce Ing. Davida Vičara za účelem přesnějšího vysvětlení potřebnosti směrnice o určení
výše poplatků za bydlení farářů a jáhnů:
„Při posuzování „nepeněžního plnění“  poskytování bytu kazateli farním sborem se
pohybujeme v režimu zákona o dani z příjmů, nikoli v režimu zákoníku práce (ZP), proto
definici slova „zaměstnavatel“ musíme hledat v ZDP a nikoli v ZP. Najdeme ji v § 6 odst. 2 cituji: “poplatník s příjmy ze závislé činnosti je dále označen jako "zaměstnanec", plátce
příjmu jako "zaměstnavatel". Jinými slovy, není důležité, jestli existuje pracovní smlouva, ale
je důležité, zda lze tyto příjmy (výhoda z užívání bytu) označit jako příjmy ze závislé činnosti.“
Definici najdeme v §6 odst. d) - cituji : „příjmy plynoucí v souvislosti se současným,
budoucím nebo dřívějším výkonem činnosti, ze které plynou příjmy podle písmen a) až c),
bez ohledu na to, zda plynou od plátce, u kterého poplatník vykonává činnost, ze které
plyne příjem ze závislé činnosti, nebo od plátce, u kterého poplatník tuto činnost
nevykonává.“
Zvýhodněné bydlení kazatelů souvisí s tím, že jsou kazatelé, neboli jednoznačná souvislost
s výkonem závislé činnosti. V poslední části tohoto ustanovení – zákonodárce výslovně
předpokládá, že výhodu může poskytovat jiná osoba (zde FS) než je zaměstnavatel podle
zákoníku práce (zde ČCE).“
Placením nájemného dle Směrnice o určení výše poplatků za bydlení farářů a jáhnů se farní
sbory jako poskytovatelé bytu kazateli vyhnou odvádění odvodů (daně, sociálního
a zdravotního pojištění) z částky, která by odpovídala nájemnému v místě a čase obvyklému.
Kompenzace kazatelům za placení nájemného uložil synodní radě loňský synod a synodní
rada předloží synodu 2017 návrh řešení.
Pokud by někdo potřeboval ještě nějaké upřesnění, ozvěte se na zadrazilova@e-cirkev.cz
nebo na m: 728 227 404.
S bratrským pozdravem
Eva Zadražilová
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