

POKYNY K PěÍLOZE þ. 3
ýástky uvećte v celých Kþ. ýíselné hodnoty poþítané v prĤbČhu výpoþtu daĖové povinnosti jsou ukazatelé ve smyslu
ustanovení § 46a odst. 3 zákona o správČ daní a poplatkĤ a jejich zaokrouhlení se provádí s pĜesností na dvČ desetinná
místa.

1. DaĖ z pĜíjmĤ dosažených za více zdaĖovacích období
Jestliže Vám plynou pĜíjmy podle § 14 zákona, které jsou výsledkem Vaší nČkolikaleté þinnosti nebo plynou z využití vČcí a práv
najednou za více let, mĤžete je rozdČlit rovnomČrnČ na zdaĖovací období, v nČmž byly dosaženy, a na zdaĖovací období pĜedcházející,
nejvýše však na tĜi, resp. pČt pomČrných þástí. PĜíjmy z lesního hospodáĜství dosažené tČžbou dĜeva lze rozdČlit nejvýše na deset
pomČrných þástí.
Výpoþet je v postupných krocích uveden v Ĝ. 301 až Ĝ. 303 a v pĜípadČ, že tyto pĜíjmy jsou ze zdrojĤ v zahraniþí, pak je výpoþet
uveden i v dalších Ĝ. 304 až Ĝ. 310.
Ĝ. 301 Procento danČ ze základu danČ – na tomto Ĝádku uvećte výsledek výpoþtu (Ĝ. 63 DAP dČleno Ĝ. 42 DAP, násobeno stem).
Vztahuje-li se na Vás ust. § 7c zákona o minimálním základu danČ uvećte místo þástky z Ĝ. 42 þástku z Ĝ. 43. Jestliže takto
zjištČné procento je menší než 15 %, použijete pro výpoþet danČ ze zbývajících þástí pĜíjmĤ sazbu danČ ve výši 15 %.
Ĝ. 302 Úhrn zbývajících þástí pĜíjmĤ dosažených za více zdaĖovacích období – þástku pĜenesenou z Ĝ. 111 PĜílohy þ. 1 DAP.
Máte-li pĜíjmy ze zdrojĤ v zahraniþí neuvádČjí se v tomto úhrnu pĜíjmy vyĖaté ze zdanČní podle mezinárodní smlouvy o zamezení
dvojího zdanČní, které nebyly zahrnuty do základu danČ.
Ĝ. 303 DaĖ ze zbývajících þástí pĜíjmĤ dosažených za více zdaĖovacích období (Ĝ. 301 násobeno Ĝ. 302, dČleno stem) – na tomto
Ĝádku uvećte výsledek výpoþtu. V pĜípadČ, že máte souþasnČ pĜíjmy ze zdrojĤ v zahraniþí, pokraþujte ve výpoþtu na Ĝ. 304
pĜílohy.
Ĝ. 304 Úhrn zbývajících þástí pĜíjmĤ dosažených za více zdaĖovacích období, snížený o pĜíslušnou þást výdajĤ, na který je
uplatĖován zápoþet danČ zaplacené v zahraniþí – na tomto Ĝádku uvećte úhrn zbývajících þástí pĜíjmĤ dosažených za více
zdaĖovacích období, z kterého jste zaplatil v zahraniþí daĖ a uplatĖujete zápoþet této danČ.
Ĝ. 305 PomČrná þást danČ zaplacené v zahraniþí z úhrnu zbývajících þástí pĜíjmĤ dosažených za více zdaĖovacích období
v souladu se smlouvou – na tomto Ĝádku uvećte tu þást danČ zaplacené v zahraniþí odpovídající zbývajícím þástem pĜíjmĤ
dosažených za více zdaĖovacích období, na které je uplatnČn zápoþet. V pĜípadech, kdy pĜíjmy plynou ze státu, s nimž je
uzavĜena smlouva o zamezení dvojímu zdanČní, uvede se pomČrná þást danČ, která mĤže být zapoþtena v souladu s pĜíslušným
ustanovením smlouvy.
Ĝ. 306 Procento z úhrnu zbývajících þástí pĜíjmĤ (Ĝ. 304 dČleno Ĝ. 302, násobeno stem) – na tomto Ĝádku uvećte výsledek výpoþtu
uvedeného v pokynech k Ĝ. 306. Výsledná þástka v procentech uvádí, jakou þástkou se podílí úhrn zbývajících þástí pĜíjmĤ
dosaženého za více zdaĖovacích období, na který je uplatĖován zápoþet danČ zaplacené v zahraniþí, na úhrnu zbývajících
þástí pĜíjmĤ dosaženého za více zdaĖovacích období (kromČ pĜíjmĤ vyĖatých).
Ĝ. 307 Z þástky danČ zaplacené v zahraniþí lze maximálnČ zapoþítat (Ĝ. 303 násobeno Ĝ. 306, dČleno stem) – na tomto Ĝádku
uvećte výsledek výpoþtu uvedeného v pokynech k Ĝ. 307.
Ĝ. 308 DaĖ ze zbývajících þástí pĜíjmĤ dosažených za více zdaĖovacích období (Ĝ. 305 maximálnČ však do výše Ĝ. 307) – na tento
Ĝádek pĜeneste údaj z Ĝ. 305 maximálnČ však do výše údaje na Ĝ. 307.
Ĝ. 309 Rozdíl ĜádkĤ – na tomto Ĝádku uvećte výsledek výpoþtu (Ĝ. 305 - Ĝ. 308). V pĜípadČ, že rozdíl ĜádkĤ je menší než nula, Ĝádek
proškrtnČte.
Ĝ. 310 DaĖ ze zbývajících þástí pĜíjmĤ dosažených za více zdaĖovacích období po zápoþtu danČ zaplacené v zahraniþí
– na tomto Ĝádku uvećte výsledek výpoþtu (Ĝ. 303 – Ĝ. 308). Pokud Vám vyšlo záporné þíslo, do Ĝádku uvećte nulu.

PĜíjmy ze zdrojĤ v zahraniþí
Jestliže Vám plynou v rámci nČkteré þinnosti pĜíjmy z ýeské republiky i pĜíjmy ze zdrojĤ v zahraniþí, uvedl jste úhrn tČchto pĜíjmĤ
a souvisejících výdajĤ v základní þásti DAP respektive v pĜíslušných pĜílohách 1 a 2 DAP. Pro úþely vylouþení dvojího zdanČní pĜíjmĤ
ze zahraniþí ve státČ, v nČmž je poplatník rezidentem, se použije pĜíslušná mezinárodní smlouva, ve které je zpravidla v þlánku 22
nebo 23 urþeno, jakým zpĤsobem bude zamezeno dvojímu zdanČní. Seznam mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanČní je
zveĜejnČn na webové adrese: http://www.mfcr.cz, v nabídce DanČ a cla, DanČ, Dvojí zdanČní, PĜehled smluv.
Pro úþely vylouþení dvojího zdanČní pĜíjmĤ ze zahraniþí podle § 38f zákona se pro pĜepoþet mČny pro daĖové úþely použije § 38
zákona následovnČ:
– Pokud vedete úþetnictví použijte kurzy devizového trhu vyhlášené ýeskou národní bankou uplatĖované v úþetnictví.
– Pokud nevedete úþetnictví použijte jednotný kurs uvedený taktéž na internetových stránkách Ministerstva ﬁnancí, jestliže nepoužijete
kurzy devizového trhu vyhlášené ýeskou národní bankou uplatĖované v úþetnictví.
V následujících Ĝádcích je uveden postup vylouþení dvojího zdanČní metodou vynČtí s výhradou progrese a metodou prostého
zápoþtu danČ zaplacené v zahraniþí.

2. PĜíjmy ze zdrojĤ v zahraniþí – metoda vynČtí s výhradou progrese
PĜi použití metody vynČtí s výhradou progrese se postupuje podle § 38f odst. 6 zákona.
Tabulku þ. 3 vyplĖte pouze, pokud použijete metodu vynČtí s výhradou progrese a souþasnČ uplatĖujete výpoþet spoleþného
základu danČ manželĤ podle § 13a zákona a dále pokraþujte ve výpoþtu na Ĝ. 311 a následujících. V ostatních pĜípadech tzn. nemáte
kombinaci pĜíjmĤ ze zdrojĤ v zahraniþí u nichž se uplatĖuje metoda vynČtí s výhradou progrese a souþasnČ uplatĖujete výpoþet
spoleþného základu danČ manželĤ, provećte výpoþet metody vynČtí s výhradou progrese na Ĝ. 311 a následujících.
Ĝ. 311 PĜíjmy po vynČtí podle § 6 zákona (Ĝ. 36 – úhrn vyĖatých pĜíjmĤ ze zdrojĤ v zahraniþí podle § 6 zákona) – na tomto Ĝádku
uvećte rozdíl dílþího základu danČ podle § 6 zákona (Ĝ. 36) a úhrnu vyĖatých pĜíjmĤ ze zdrojĤ v zahraniþí dle § 6 zákona. Pouze pro
pĜípady, že uplatĖujete výpoþet spoleþného základu danČ manželĤ uvećte pro vylouþení dvojího zdanČní na tomto Ĝádku polovinu
úhrnu Ĝádku 1 Tabulky þ. 3 za oba manžele tj. polovinu dílþích základĤ danČ podle § 6 zákona po vynČtí za oba manžele.
Ĝ. 312 PĜíjmy po vynČtí podle § 7 až § 10 zákona (Ĝ. 41 – úhrn vyĖatých pĜíjmĤ ze zdrojĤ v zahraniþí podle § 7 až § 10 zákona)
– na tomto Ĝádku uvećte rozdíl úhrnu dílþích základĤ danČ podle § 7 až § 10 zákona (Ĝ. 41) a úhrnu vyĖatých pĜíjmĤ ze zdrojĤ
v zahraniþí podle § 7 až § 10 zákona. Záporná þástka je ztrátou, kterou pĜeneste na Ĝ. 67, 4. oddílu, základní þásti DAP
na stranu 2. Pouze pro pĜípady, že uplatĖujete výpoþet spoleþného základu danČ manželĤ uvećte pro vylouþení dvojího
zdanČní na tomto Ĝádku polovinu úhrnĤ kladných ĜádkĤ 2 až 5 Tabulky þ. 3 za oba manžele tj. polovinu dílþích základĤ danČ
podle § 7 až § 10 zákona po vynČtí za oba manžele. Úhrn záporných þástek Ĝ. 2 a Ĝ. 4 ze sloupce poplatník pĜeneste na Ĝ. 67
DAP - ztráta (bez znaménka mínus).
Ĝ. 313 Základ danČ po vynČtí pĜíjmĤ ze zdrojĤ v zahraniþí (Ĝ. 311 + Ĝ. 312) – na tomto Ĝádku uvećte úhrn Ĝ. 311 a Ĝ. 312. PĜi výpoþtu
použijte pouze kladnou hodnotu Ĝ. 312. Pokud se na Vás vztahuje ustanovení § 7c zákona o minimálním základu danČ, uvećte
na tomto Ĝádku rozdíl minimálního základu danČ (Ĝ. 43) a vyĖatých pĜíjmĤ ze zdrojĤ v zahraniþí.
Ĝ. 314 Základ danČ po vynČtí pĜíjmĤ ze zdrojĤ v zahraniþí snížený o nezdanitelné þásti základu danČ a odþitatelné položky
(Ĝ. 313 – Ĝ. 60 – Ĝ. 44) – na tomto Ĝádku odeþtČte od základu danČ po vynČtí pĜíjmĤ ze zdrojĤ v zahraniþí (Ĝ. 313) nezdanitelné þásti
základu danČ podle § 15 zákona a odþitatelné položky podle § 34 odst. 1 zákona. Odþitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona
(daĖová ztráta) lze odeþíst do výše pĜíjmĤ po vynČtí podle § 7 až § 10 zákona tzn., þástku z Ĝ. 44 odeþtČte maximálnČ do výše
þástky z Ĝ. 312. Pouze pro pĜípady, že uplatĖujete výpoþet spoleþného základu danČ manželĤ, uvećte pro vylouþení dvojího
zdanČní na tomto Ĝádku rozdíl Ĝ. 313 a poloviny nezdanitelných þástí základu danČ podle § 15 zákona za oba manžele (þástka
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z Ĝ. 520 PĜílohy þ. 5 dČleno dvČma) a odþitatelných položek podle § 34 zákona (úhrn ĜádkĤ 523, 524, 525 PĜílohy þ. 5).
V pĜípadČ, že úhrn þástek podle § 15 a § 34 zákona je vyšší než základ danČ po vynČtí pĜíjmĤ ze zdrojĤ v zahraniþí, uvećte
na Ĝ. 314 nulu.
Ĝ. 315 Sazba celkového daĖového zatížení (Ĝ. 63 dČleno Ĝ. 62, násobeno stem) – na tomto Ĝádku uvećte výsledek výpoþtu v %.
Ĝ. 316 DaĖ ze základu danČ po vynČtí pĜíjmĤ ze zdrojĤ v zahraniþí (Ĝ. 314 násobeno Ĝ. 315, dČleno stem) – na tomto Ĝádku uvećte
výsledek výpoþtu.

3. DaĖ po vynČtí a po slevČ
Ĝ. 317 DaĖ podle § 16 odst. 1 zákona nebo daĖ po pĜípadném vynČtí pĜíjmĤ ze zdrojĤ v zahraniþí (Ĝ. 63 základní þásti DAP
nebo Ĝ. 316) – na Ĝ. 317 uvećte daĖ z Ĝ. 63 základní þásti DAP nebo daĖ po vynČtí z Ĝ. 316, máte-li pĜíjmy ze zdrojĤ v zahraniþí,
které byly zdanČny v zahraniþí v souladu s uzavĜenou mezinárodní smlouvou a použije se u nich metoda vynČtí s výhradou
progrese.
Ĝ. 318 DaĖ ze zbývajících þástí pĜíjmĤ dosažených za více zdaĖovacích období (Ĝ. 303 nebo Ĝ. 310) – na Ĝ. 318 uvećte þástku
podle zadaného výpoþtu.
Ĝ. 319 Slevy celkem podle § 35 odst. 1 zákona – na Ĝ. 319 uvećte celkovou výši slevy na dani, která se rovná úhrnu slevy na dani
za zamČstnance se ZP bez TZP a zamČstnance s TZP podle výpoþtu uvedeného na webové adrese: http://www.mfcr.cz,
v nabídce DanČ a cla, DanČ.
Ĝ.319a Sleva na registraþní pokladnu – na Ĝ. 319a uvećte slevu na dani související s poĜizovací cenou nebo s hodnotou technického
zhodnocení registraþní pokladny podle § 35 odst. 6 až 8 zákona.
Ĝ. 320 DaĖ po slevách (Ĝ. 317 + Ĝ. 318 – Ĝ. 319 – Ĝ. 319a) – na Ĝ. 320 uvećte výsledek výpoþtu danČ po slevách. Nemáte-li pĜíjmy
ze zdrojĤ v zahraniþí, u nichž se uplatĖuje metoda prostého zápoþtu danČ zaplacené v zahraniþí, výsledek výpoþtu uvećte
do Ĝ. 330.

4. PĜíjmy ze zdrojĤ v zahraniþí – metoda zápoþtu danČ zaplacené v zahraniþí
PĜi použití metody prostého zápoþtu se podle § 38f odst. 7 zákona metoda provádí za každý stát samostatnČ. Proto v pĜípadČ, že Vám
plynou pĜíjmy z více státĤ, použijte k výpoþtu za každý další stát Samostatný list 4. oddílu PĜílohy þ. 3 uvedený na webové adrese:
http://www.mfcr.cz, v nabídce DanČ a cla, DanČ, Tiskopisy ke stažení.
Ĝ. 321 PĜíjmy ze zdrojĤ v zahraniþí, u nichž se použije metoda zápoþtu – na tomto Ĝádku uvećte úhrn pĜíjmĤ ze zdrojĤ v zahraniþí,
na které se podle smluv o zamezení dvojího zdanČní uplatĖuje metoda zápoþtu. Pouze pro pĜípady, že uplatĖujete výpoþet
spoleþného základu danČ manželĤ, uvećte pro vylouþení dvojího zdanČní na tomto Ĝádku polovinu pĜíjmĤ ze zdrojĤ v zahraniþí
za oba manžele, na které se podle smluv o zamezení dvojího zdanČní uplatĖuje metoda zápoþtu.
Ĝ. 322 Výdaje – na tomto Ĝádku uvećte úhrn výdajĤ související s pĜíjmy uvedenými na Ĝ. 321. Pouze pro pĜípady, že uplatĖujete výpoþet
spoleþného základu danČ manželĤ, uvećte pro vylouþení dvojího zdanČní na tomto Ĝádku polovinu výdajĤ za oba manžele
související s pĜíjmy uvedenými na Ĝ. 321.
Ĝ. 323 DaĖ zaplacená v zahraniþí – do tohoto Ĝádku uvećte þástku danČ zaplacené ve státČ zdroje ze zdanČných pĜíjmĤ, a to pouze
do výše, která mohla být v tomto státČ vybrána v souladu s pĜíslušnými ustanoveními smlouvy o zamezení dvojího zdanČní.
ýástka danČ uplatĖovaná k zápoþtu musí být prokázána potvrzením zahraniþního správce danČ o zaplacení danČ (§ 38f odst.
4 zákona). Pouze pro pĜípady, že uplatĖujete výpoþet spoleþného základu danČ manželĤ, uvećte pro vylouþení dvojího zdanČní
na tomto Ĝádku polovinu þástky danČ za oba manžele uplatĖované k zápoþtu.
Ĝ. 324 Koeﬁcient zápoþtu – do tohoto Ĝádku uvećte výsledek výpoþtu v procentech pro zjištČní podílu danČ, kterou lze zapoþíst
(Ĝ. 321 – Ĝ. 322) dČleno (Ĝ. 42 - pĜíjmy vyĖaté) násobeno stem. ýástka mĤže nabývat hodnoty od 0 do 100. V pĜípadČ,
že vyjde záporná þástka, uvećte do Ĝ. 324 nulu. Pokud se na Vás vztahuje ustanovení § 7c zákona o minimálním
základu danČ, uvećte ve výpoþtu místo þástky z Ĝ. 42 þástku z Ĝ. 43.
Pouze pro pĜípady, že uplatĖujete výpoþet spoleþného základu danČ manželĤ, uvećte pro vylouþení dvojího zdanČní na tomto
Ĝádku výpoþet: (Ĝ. 321 – Ĝ. 322) dČleno (polovinou základu danČ za oba manžele sníženého o polovinu pĜíjmĤ vyĖatých za oba
manžele).
Ĝ. 325 Z þástky danČ zaplacené v zahraniþí lze maximálnČ zapoþítat (Ĝ. 317 násobeno Ĝ. 324, dČleno stem) – do tohoto Ĝádku
uvećte výsledek výpoþtu þástky danČ zaplacené v zahraniþí, kterou lze maximálnČ zapoþítat. DaĖ v tomto výpoþtu je daĖová
povinnost, která se vztahuje k pĜíjmĤm plynoucím ze zdrojĤ na území ýeské republiky i ze zdrojĤ v zahraniþí tj. daĖ podle
§ 16 odst. 1 zákona nebo daĖ po pĜípadném vynČtí pĜíjmĤ ze zdrojĤ v zahraniþí (Ĝ. 63 DAP nebo Ĝ. 316 pĜílohy þ. 3 DAP).
Ĝ. 326 DaĖ uznaná k zápoþtu – do tohoto Ĝádku uvećte þástku danČ zaplacenou v zahraniþí (Ĝ. 323) maximálnČ však þástku danČ
uznané k zápoþtu (Ĝ. 325).
Ĝ. 327 Rozdíl ĜádkĤ – na tomto Ĝádku uvećte kladnou hodnotu výpoþtu, která je þástkou danČ, jež mĤžete uplatnit podle § 24 odst. 2
písm. ch) zákona jako výdaj (náklad) v následujícím zdaĖovacím období (Ĝ. 323 – Ĝ. 326). V pĜípadČ, že rozdíl ĜádkĤ je záporný,
Ĝádek proškrtnČte.
Ĝ. 328 DaĖ uznaná k zápoþtu (úhrn Ĝ. 326) – uvećte souþet hodnot uvedených na Ĝádcích 326 ze 4. oddílu a ze samostatných listĤ
4. odd. PĜílohy þ. 3, ve kterých jste provedl metodu prostého zápoþtu danČ zaplacené v zahraniþí pro jednotlivé státy podle
§ 38f odst. 7 zákona. Podle § 38f odst. 2 zákona lze na Ĝ. 328 uvést þástku maximálnČ však do þástky vzniklé daĖové
povinnosti (Ĝ. 317).
Ĝ. 329 DaĖ neuznaná k zápoþtu (úhrn Ĝ. 327) – uvećte souþet hodnot uvedených na Ĝádcích 327 ze 4. oddílu a ze samostatných
listĤ 4. odd. PĜílohy þ. 3, ve kterých jste provedl metodu prostého zápoþtu danČ zaplacené v zahraniþí pro jednotlivé státy
podle § 38f odst. 7 zákona.
Ĝ. 330 Rozdíl ĜádkĤ – na tomto Ĝádku uvećte rozdíl Ĝ. 320 – Ĝ. 328. Údaj na tomto Ĝádku pĜeneste na Ĝ. 64, 4. oddílu základní þásti
DAP, na str. 3 k dalšímu výpoþtu.
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