Vyjádření Výboru KCÚ ke zdržení rozeslání výzev k
platbě členských příspěvků

Současné znění § 61 odst. 1 písm. a) ZDPH, který osvobozuje členské příspěvky
od DPH, přináší nejednoznačný výklad v názorech odborné veřejnosti, v jakých
případech se jedná u členských příspěvků o osvobozené plnění. Ustanovení bylo
upraveno v návaznosti na ustanovení čl. 132 odst. 1 písm. l) Směrnice Rady
2006/112/ES, které je nutné brát při výkladu v potaz.
Vzhledem k nejednoznačnému výkladu bylo odbornou veřejností očekáváno
vyjádření GFŘ v této věci, které mělo poplatníkům přinést právní jistotu. Proto i
Výbor KCÚ vyčkával s rozhodnutím a vystavováním výzev k platbě na členské
příspěvky pro vás, členy. Bohužel se tak dosud nestalo. Výbor KCÚ v této
souvislosti oslovil několik daňových poradců a konzultantů specializujících se na
DPH i neziskový sektor a také navázal kontakt s obdobnými organizacemi
zejména profesními komorami obdobnými KCÚ (včetně zahraničních) a vedl
diskuse na toto téma, aby mohl dojít k závěru, zda členské příspěvky podléhají
zdanění DPH nebo jsou osvobozeny. Na základě těchto diskusí Výbor došel k
závěru, že členské příspěvky mají být osvobozeny o DPH.
Pro výklad ustanovení je důležité rozhodnutí SDEU C-149/97 Institute of the
Motor Industry, které se vyjadřuje k čl. 132 odst. 1. písm. l) Směrnice. Dle znění
§ 61 odst. 1. písm. l) ZDPH a Směrnice je jednou z podmínek osvobození, aby
šlo o organizaci, jejíž povaha je politická, odborová, náboženská, vlastenecká,
filozofická, dobročinná nebo občanská. Judikát Institute of the Motor Industry
hovoří mimo jiné o tom, že „odborová“ povaha neznamená pouze odborové
svazy, ale zahrnuje i profesní organizace, které nejsou odborovými svazy. Díky
tomuto argumentu se Výbor přiklání k názoru, že členské příspěvky členů KCÚ
jsou od DPH osvobozeny, neboť KCÚ je profesní organizací, která zastupuje svoje
členy a vyjednává za ně před třetími stranami.
Výbor si je vědom, že obě varianty přístupu ke členským příspěvkům v sobě
nesou díky právní nejistotě určité riziko. Správnější postup a menší riziko
spatřuje v rozhodnutí členské příspěvky od DPH osvobodit.
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