Zdanění příjmů z prodejního serveru fotografů ( fotobanky )
Prodej vlastních fotografií v internetových fotobankách lze realizovat dvěma způsoby:
1. V režimu živnostenského zákona za předpokladu, že jsou splněny všechny pojmové znaky
živnosti ( soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,
za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovený živnostenským zákonem), a to v rámci živnosti
volné „ Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor
činnosti č. 68 – Fotografické služby. Obsahová náplň tohoto oboru zní: „ Veškeré pořizování,
zpracování a úprava fotografií analogovou i digitální technologií, zařízením a technikou s tím
související. Zhotovování černobílých a barevných snímků průmyslových, reklamních, portrétních,
figurálních a reportážních fotografií. Zpracování fotografií ručně nebo pomocí strojních zařízení.
Úpravy fotografických snímků pomocí retuše, kopírování, zmenšování, zvětšování pozitivů a
diapozitivů všech formátů, v vyvolávání a úprava vyvolaných
filmů, kolorování a příprava
fotografických roztoků. Zhotovování snímků v ateliérech, interiérech i exteriérech s výtvarným
zaměřením, a to na všechny druhy fotografických materiálů. Praní, čištění, sušení, stříhání, montáž
a další úpravy pozitivních i diapozitivních fotografií a fotografických filmů. Provozování
samoobslužných automatů“.
Zdanění příjmů u poskytovatele:
Příjmy jsou zdaněny dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů ( ZDP ) OSVČ má možnost
uplatnit výdaje skutečné nebo výdaje paušální, které jsou v roce 2012 60%.
Pojistné:
V případě vyřízení ( vlastnění ) živnostenského oprávnění je třeba se zaregistrovat na místně
příslušném finančním úřadě, ČSSZ a příslušné zdravotní pojišťovně pomocí Jednotného
registračního formuláře přes registr živnostenských úřadů. Z hlediska odvodů je OSVČ povinna
platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění, pokud se nejedná o vedlejší činnost ( zaměstnání,
student, důchodce).
2. Činnost lze rovněž posoudit jako
innost vyloučenou z režimu živnostenského zákona ( §3, odst. 1 písm. b), neboť se jedná o
využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zákonem č. 121/2000 sb., o právu
autorském a o právech souvisejících s právem autorským.
2.1 Zdanění autorských honorářů do 7.000 Kč
Na základě ustanovení § 7 odst. 6 ZDP jsou příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů,
rozhlasu nebo televize ( jde o taxativní výčet ) plynoucí ze zdrojů na území České republiky
samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně za předpokladu, že jde o příjmy
uvedené v § 7 odst. 2 písm. a) a úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne
v kalendářním měsíci 7.000 Kč. Zvláštní sazba daně činí dle § 36 odst. 2 písm. t) ZDP ve výši
15 % ( plátce musí vést evidenci podle jednotlivých poskytovatelů ).
Srážku daně je povinen podle § 38 ZDP provést plátce daně ( vydavatelství, nakladatelství )
při výplatě, poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka. Plátce daně je povinen
sraženou daň odvést místně příslušnému správci daně do konce kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém byl povinen srážku provést.
Sražením zvláštní sazby daně z autorského honoráře je autor vyrovnán se zdaněním tohoto
příjmu, a proto již výši těchto zdaněných autorských honorářů srážkovou daní nezahrnuje do
daňového přiznání. Pochopitelně autor nemůže uplatnit k těmto příjmům žádné výdaje. Příjmy
nepodléhají ani odvodům sociálního a zdravotního pojištění.
2.2 Zdanění autorských honorářů od 7.001 Kč
Zdanění příjmů u poskytovatele:
Příjmy jsou zdaněny dle § 7 odst. 2 písm. a) zákona o daních z příjmů a úhrn těchto příjmů od
téhož plátce přesáhne v kalendářním měsíci 7.000 Kč, pak poskytovatel si daní příjmy sám
v rámci svého daňového přiznání.
Výdaje:

Poplatník má možnost uplatnit výdaje skutečné nebo výdaje paušální, které jsou v roce 2012
40%.
Pojistné:
Z hlediska odvodů je OSVČ povinna platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění, pokud se nejedná
o vedlejší činnost ( zaměstnání, student, důchodce).
Pozn.:
V žádné případě nelze autorské honoráře zdaňovat jako ostatní příjem dle § 10 ZDP, i když by se
jednalo pouze o příležitostný příjem.

