


Ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

§ 10
Ostatní příjmy
Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 až 9, jsou zejména 
	příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem), 

příjmy z převodu vlastních nemovitostí, movitých věcí a cenných papírů s výjimkou uvedenou v § 4, 
příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti nebo podílu na základním jmění družstva včetně majetkových podílů na transformovaném družstvu13) s výjimkou uvedenou v § 4, 
	příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv autorských a práv příbuzných právu autorskému,10) 
	přijaté výživné, důchody11) a obdobné opakující se požitky s výjimkou uvedenou v § 4, 
podíl společníka obchodní společnosti s výjimkou společníka veřejné obchodní společnosti, komplementáře komanditní společnosti nebo podíl člena družstva na likvidačním zůstatku při likvidaci společnosti nebo družstva, 
vypořádací podíl při zániku účasti společníka obchodní společnosti, s výjimkou společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti, nebo při zániku členství v družstvu a další podíl na majetku družstva, 13) 
výhry v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách a výhry z reklamních soutěží a slosování s výjimkou uvedenou v odstavci 3 písm. b) a v § 4, 
ch. ceny veřejných soutěží a ze sportovních soutěží s výjimkou uvedenou v § 4.

Plné znění tohoto zákona může být nalezeno na internetových stránkách
www.afin.cz/dane/prijmy.htm
 Pravidla Letokruhu

Letokruh je volné sdružení lidí v Českých Budějovicích a okolí, kteří si chtějí vzájemně pomáhat. Letokruh není právnický subjekt, a proto jsou jednotliví členové sami odpovědni za svoji aktivitu v Letokruhu. Každý, kdo má zájem, se může stát členem Letokruhu po vyplnění přihlášky a zaplacení členského poplatku.

Přehled nabídek a poptávek
Přehled nabídek a poptávek se aktualizuje vydáváním měsíčníku který se rozesílá buď poštou nebo e-mailem (viz. členské poplatky). Samotné nabídky/poptávky se zadávají na účtárnu (viz. evidence), nebo tomu kdo je uveden jako autor příštího měsíčníku. Spěšné nabídky/poptávky se nezávisle na měsíčníku můžou rozesílat použitím e-mailové adresy @pandora.cz letokruh@pandora.cz . Přehledy nabídek/poptávek jsou také dostupné na internetových stránkách Letokruhu na adrese letokruh.webpark.cz. Na této adrese jsou také uvedeny stavy účtů (viz. evidence). 

Výměna informací a diskuse
Měsíčník nabízí také možnost uveřejnit příspěvky, ať už se to týká Letokruhu, LETS – systémů, nebo jiných zájmových oblastí. Příspěvky se vždy posílají tomu, kdo je uveden jako autor příštího měsíčníku.
Pro ty co mají internet je na adrese letokruh.webpark.cz také návstěvní kniha, která nabízí prostor k volnější diskuzi a informacím. Rozesílací e-mailová adresa letokruh@pandora.cz se případně může použít na upozornění nového příspěvku v této knize.

Evidence
K evidenci pomoci nebo prodeje slouží žaludy. Každý člen má své číslo větve (účtu). Podle adresáře a inzertní části v měsíčníku se členové domluví na pomoci/prodeji. Cenová částka je předmětem domluvy mezi nabízejícím a zájemcem. Tato částka se určuje v žaludech (jako pomoc slouží přirovnání 1 žalud = 1 Kč), ale v případech, kdy nabízející má v souvislosti se svou pomocí výdaje v korunách (např. benzín při přepravě), má ten, kdo službu poskytuje nárok požadovat úhradu těchto výdajů v korunách.
Po pomoci nebo při prodeji plátce vyplní šek, předá ho tomu, kdo službu poskytnul a pro vlastní přehled si nechá ústřižek. Ten, kdo službu poskytnul, pošle/dopraví tento šek do účtárny (větev číslo 9 uvedená v měsíčníku). 

Členské poplatky
Členské poplatky slouží na krytí výdajů přímo spojených s provozem Letokruhu. Tyto poplatky se skládají ze dvou částí. Jedna část je korunová, která mj. hradí poštovné na rozesílání měsíčníku a výdaje za kancelářské potřeby. Druhá část je žaludová a hradí práci spojenou s vydáváním měsíčníku a evidováním větví (účtů).

Korunová část členského poplatku činí ročně 75 Kč. Pro členy, kteří nechtějí dostávat měsíčník poštou nebo pro ty, kteří mají možnost přijímat měsíčník e-mailem, činí členský poplatek 25 Kč. Členské poplatky jsou splatné při vstupu a v lednu každého dalšího roku členství. Člen, který vstoupí do 30. září kalendářního roku, platí poplatek na daný rok. Člen, který vstoupí po 30. září kalendářního roku, platí poplatek mající platnost i na rok následující. Poplatek lze platit i na dva roky najednou (150/50 Kč). U členů v tíživé finační situaci lze korunový poplatek prominout. Partneři nebo i skupiny mohou mít společné členství (větev).

Žaludová část členského poplatku činí ročně 70 žaludů. Pro členy, kteří nepřijímají měsíčník nebo ho přijímají e-mailem, činí  tento poplatek 50 žaludů. Žaludová část poplatku se platí až po každém uplynulém roce členství. Pokud Letokruh opustíte, tato část se za daný rok platit nemusí.

Právní rámec činnosti Letokruhu
Podle § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen “zákon”), se na jednotlivé členy Letokruhu vztahuje povinnost zdaňovat tzv. ostatní příjmy. Zákon však stanoví určitá osvobození od daně, která se vztahují mj. na:
 
1.	Příjmy z prodeje movitých věcí (§ 4 odstavce 1 písm. c) zákona). Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje motorových vozidel, letadel a lodí, nepřesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem dobu jednoho roku.

2.	Příjmy z příležitostných činností nebo příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozovaná podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem) do výše odpovídající 10 000 Kč ve zdaňovacím období (§ 10 odstavec 3 písm. a) zákona).

Vážení, z výše uvedeného vyplývá, že příjmy z prodeje movitých věcí nejsou vůbec zdaňovány, s výjimkou prodeje aut, letadel nebo lodí méně než rok starých. Rovněž příjmy ze služeb, které nejsou poskytovány jako podnikatelská činnost, zdanění nepodléhají, pakliže součet těchto příjmů a dalších ostatních příjmů Další typy ostatních příjmů jsou uvedené na zadní straně. za rok nepřesáhne 10 000 žaludů/korun.

K posouzení, zdali někdo překročí tento limit za předchozí rok, Vám pomůže přehled obratu, který Vám sdělí ten, kdo má zodpovědnost za evidování větví. Z evidovaného obratu se ale samozřejmě musí odečíst jak výdaje (když jste si něco za žaludy koupili nebo si nechali pomoci), tak žaludové příjmy z prodaných movitostí, které se ve většině případů nezapočítávají (viz bod č. 1). Pro celkové posouzení se žaludové příjmy musí sčítat s případnými dalšími příjmy mimo Letokruh spadajícími pod kategorii ”ostatní příjmy”. Odpovědnost za daňové přiznání při případném překročení dříve uvedeného limitu má každý člen Letokruhu sám za sebe.



