
PŘÍLOHA č. 4 
je součástí tiskopisu PŘIZNÁNÍ  k dani z příjmů fyzických osob 
za zdaňovací období 2021 – 25 5405 MFin 5405 vzor č. 27 (dále jen „DAP“).

Částky uveďte v celých Kč. Číselné hodnoty počítané v průběhu výpočtu daňové povinnosti jsou ukazateli ve smyslu ustanovení § 146 zákona 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a jejich zaokrouhlení se provádí s přesností na dvě desetinná místa. Postupné 
zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepřípustné.

/Rodné číslo:

25 5405/P4  MFin 5405/P4 - vzor č. 8

Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

401

Příjmy podle § 8 odst. 1 písm. a) až f) a i) zákona plynoucí  
ze zdrojů v zahraničí nebo úrok nebo jiný výnos ze směnky 
vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele 
plynoucí ze zdrojů v zahraničí

402 Příjmy podle § 10 odst. 1 písm. h) bod 1, ch) a o) zákona plynoucí  
ze zdrojů v zahraničí

403 Výdaje k příjmům z ceny z veřejné soutěže podle § 10 odst. 1  
písm. ch) zákona

404 Příjmy podle § 10 odst. 1 písm. f) a písm. g) zákona plynoucí ze 
zdrojů v zahraničí

405 Výdaje k příjmům podle § 10 odst. 1 písm. f) a písm. g) zákona

406 Dílčí samostatný základ daně podle § 8 zákona (ř. 401 po snížení 
podle § 8 odst. 9 zákona)

407 Dílčí samostatný základ daně z příjmů dle § 10 odst. 1 písm. h)  
bod 1, ch) a o) zákona (ř. 402 – ř. 403)

408 Dílčí samostatný základ daně z příjmů dle § 10 odst. 1 písm. f)  
a písm. g) zákona (ř. 404 – ř. 405)

409 Daň se sazbou 15 % ze součtu dílčích základů daně  
(ř. 406 + ř. 407 + ř. 408) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů

410 Úhrn příjmů, u nichž se uplatní zápočet – z příjmů uvedených  
na ř. 406, ř. 407 a ř. 408

411 Daň zaplacená v zahraničí z příjmů uvedených na ř. 410

412 Daň uznaná k zápočtu (ř. 411 maximálně do výše 15 % z částky 
uvedené na ř. 410)

413 Daň ze samostatného základu daně podle § 16a zákona  
(ř. 409 – ř. 412)

1. Výpočet daně ze samostatného základu daně podle § 16a zákona



POKYNY K PŘÍLOZE č. 4
Do následujících řádků se uvádějí příjmy podle § 8 odst. 1 písm. a) až f) a i), § 10 odst. 1 písm. f) až ch) a o) zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), plynoucí ze zdrojů v zahraničí, 
a to přepočtené na Kč. Zahrnete-li uvedené příjmy do samostatného základu daně, zahrnou se do tohoto základu daně 
veškeré tyto příjmy, tzn., že do ř. 38 základní části DAP se již neuvádějí.

Pro příjmy ze zdrojů v zahraničí a související výdaje se pro přepočet měny pro daňové účely použije § 38 zákona  
následovně:
- Pokud vedete účetnictví, použijte kurzy devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou uplatňované 

v účetnictví.
-  Pokud nevedete účetnictví, použijte jednotný kurz stanovený podle § 38 odst. 1 zákona, jestliže nepoužijete kurzy 

devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou uplatňované v účetnictví.
Částky uveďte v celých Kč. Číselné hodnoty počítané v průběhu výpočtu daňové povinnosti jsou ukazateli ve 
smyslu ustanovení § 146 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a jejich zaokrouhlení se 
provádí s přesností na dvě desetinná místa. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepřípustné.

K 1. Výpočtu daně ze samostatného základu daně

ř. 401 Příjmy podle § 8 odst. 1 písm. a) až f) a i) zákona nebo úrok nebo jiný výnos ze směnky vystavené bankou 
k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Tyto příjmy se nesnižují o výdaje 
s výjimkou příjmů uvedených v § 8 odstavci 1 písm. e) a f) zákona. U příjmu z úroků ze zápůjčky nebo úvěru uveďte 
na ř. 401 tento příjem snížený o výdaje tj., o zaplacený úrok z částek použitých na poskytnutí zápůjčky nebo úvěru, 
a to až do výše příjmu.

ř. 402 Příjmy podle § 10 odst. 1 písm. h) bod 1, ch) a o) zákona plynoucí ze zdrojů v zahraničí - uveďte vymezené 
příjmy např. výhry v loteriích, sázkách a ceny z veřejných a sportovních soutěží.

ř. 403 Výdaje k příjmům podle § 10 odst. 1 písm. ch) zákona z veřejné soutěže - uveďte vymezené výdaje (výši 
odměny za užití díla nebo výkonu zahrnutou v této ceně).

ř. 404 Příjmy podle § 10 odst. 1 písm. f) a písm. g) zákona plynoucí ze zdrojů v zahraničí - uveďte vymezené příjmy  
např. vypořádací podíl, podíl na likvidačním zůstatku obchodní korporace.

ř. 405 Výdaje k příjmům podle § 10 odst. 1 písm. f) a písm. g) zákona - uveďte k vymezeným příjmům výdaje, kterými  
může být pouze nabývací cena podílu na obchodní korporaci.

ř. 406 Dílčí samostatný základ daně podle § 8 zákona (ř. 401) - uveďte základ daně, tj. údaj z ř. 401. V případě, že 
zdaňujete příjem podle § 8 odst. 1 písm. e) a f) zákona, snižte tento příjem o výdaje dle § 8 odst. 9 zákona. 

ř. 407 Dílčí samostatný základ daně z příjmů dle § 10 odst. 1 písm. h) bod 1 a písm. ch) zákona (ř. 402 – ř. 403) 
- uveďte základ daně, tj. příjmy uvedené na ř. 402 snížené o výdaje na ř. 403.

ř. 408 Dílčí samostatný základ daně z příjmů dle § 10 odst. 1 písm. f) a písm. g) zákona (ř. 404 – ř. 405) - uveďte základ  
daně, tj. rozdíl příjmů na ř. 404 mínus výdaje na ř. 405.

ř. 409 Daň se sazbou 15 % ze součtu dílčích základů daně (ř. 406 + ř. 407 + ř. 408) zaokrouhleného na celá sta 
Kč dolů - uveďte vypočtenou daňovou povinnost.

ř. 410 Úhrn příjmů, u nichž se uplatní zápočet - z příjmů uvedených na ř. 406, ř. 407 a ř. 408 - uveďte úhrn příjmů, 
tj. dílčích samostatných základů daně podle § 8 odst. 1 písm. a) až f) a i) zákona a podle § 10 odst. 1 písm. f), g), h) 
bod 1, ch) a o) zákona, plynoucí ze zahraničí, u nichž se uplatní zápočet.

ř. 411 Daň zaplacená v zahraničí z příjmů uvedených na ř. 410 - uveďte částku sražené daně z uvedených příjmů, 
maximálně však do výše, která mohla být vybrána v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o zamezení dvojího 
zdanění. Částka uplatňovaná k zápočtu musí být prokázána potvrzením zahraničního správce daně o zaplacení daně 
(§ 38f odst. 5 zákona). 

ř. 412 Daň uznaná k zápočtu (ř. 411 maximálně do výše 15 % z částky uvedené na ř. 410) - uveďte výši daně 
uznané k zápočtu, tj. maximálně výši daně vypočtenou sazbou 15 % z uvedených příjmů plynoucích ze zahraničí.

ř. 413 Daň ze samostatného základu daně podle § 16a zákona (ř. 409 - ř. 412) - uveďte celkovou výši daně, kterou 
přenesete na ř. 74a, 5. oddílu základní části DAP, na str. 3.


