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Příjmy ze zahraničí, 
metoda prostého zápočtu 

Zadání

Pan Oldřich začal podnikat v roce 2012. V letech 2012 a 2018 uplatňoval skutečné výdaje, v letech 2019 
až 2021 uplatnil ze samostatné činnosti paušální výdaje ve výši 40 % z příjmů a v roce 2022 přešel 
zpět na vedení daňové evidence. Svou podnikatelskou činnost rozšířil v roce 2019 i do zahraničí, kde 
má stálé provozovny. V zahraničí vlastní i několik nemovitostí, které pronajímá, nemovitosti nejsou 
součástí jeho obchodního majetku. V roce 2022 odjel na měsíc do státu, se kterým nemá ČR smlouvu 
o zamezení dvojího zdanění (nesmluvní stát – „NS“), a měl tam příjmy ze závislé činnosti.
Pan Oldřich je svobodný, žije v domácnosti s družkou, s 12letou dcerou družky, kterou má z předchozího 
vztahu, a vlastní dcerou, která se jim narodila v srpnu 2019. Družka nemá žádný vlastní příjem. Dcera 
chodí do soukromé mateřské školy, pan Oldřich měsíčně za školku platí 4 000 Kč, z toho je úhrada 
za péči 2 000 Kč a 2 000 Kč činí stravování a zájmové činnosti. V roce 2022 věnoval Domovu pro 
seniory (právnická osoba) na sociální účely notebook v hodnotě 9 000 Kč. Po celý rok platil měsíční 
příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem (splňují podmínky ZDP pro odpočet) ve výši 
3 000 Kč, bezplatně daroval krev a mateřské školce (PO) věnoval na její činnost částku 500 Kč.
1. V tuzemsku:

a) Eviduje zdanitelné příjmy ve výši 1 850 000 Kč a k nim výdaje ve výši 620 000 Kč.
b) Z inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2021 zjistil následující skutečnosti:

• Neuhrazené pohledávky z obchodního styku:
- z roku 2018 ve výši 35 000 Kč,
- z roku 2020 ve výši 50 000 Kč,

• Neuhrazené dluhy z obchodního styku:
- z roku 2017 ve výši 2 000 Kč,
- z roku 2020 ve výši 12 000 Kč.

c)  V roce 2022 uhradil tyto dluhy a dostal uhrazeny všechny uvedené pohledávky. Jejich úhrada
je zahrnuta v celkových příjmech a výdajích.

2. Ze stálých provozoven v zahraničí:
a) Neeviduje k 31. 12. 2021 žádné neuhrazené pohledávky ani dluhy.
b)  Ve smluvním státě S1 měl zdanitelné příjmy ve výši 390 000 Kč a k nim daňově uznatelné

výdaje ve výši 450 000 Kč. Na uvedené příjmy se podle příslušné daňové smlouvy uplatní
metoda vynětí s výhradou progrese. Daňová povinnost v zahraničí nevznikla.

c)  Ve smluvním státě S2 měl zdanitelné příjmy ve výši 1 450 000 Kč a k nim uplatnil výdaje
ve výši 1 120 000 Kč. Na uvedené příjmy se podle příslušné daňové smlouvy uplatní metoda
prostého zápočtu. Na dani zaplatil 33 000 Kč.

3.  Ze závislé činnosti z nesmluvního státu dosáhl příjmů ve výši 105 000 Kč a v zahraničí na pojistném
zaměstnavatel zaplatil 22 000 Kč a srazil mu pojistné ve výši 6 000 Kč a daň 16 800 Kč.

4.  Z kapitálových investic v zahraničí obdržel dividendy za rok 2021 od společnosti VENUS, která
je rezidentní ve smluvním státě S1, ve výši 160 000 Kč (čistý příjem). Ve státě S1 byla sražena
a odvedena daň ve výši 20 %. Podle článku Dividendy příslušné smlouvy o zamezení dvojího
zdanění byl stát S1 oprávněn vybrat daň ve výši nepřesahující 10 % z dividend. Dále obdržel
dividendy za rok 2021 ve výši 225 000 Kč (čistý příjem) od společnosti KAPA. Tato společnost je
rezidentní v nesmluvním státě a z dividend byla v zahraničí odvedena srážková daň ve výši 25 %.

5.  Z pronájmu nemovitostí ve státě S3 inkasoval příjmy ve výši 800 000 Kč, v zahraničí uplatnil
skutečné výdaje ve výši 180 000 Kč a na dani zaplatil 99 200 Kč.
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Úkolem je stanovit základ daně a daň z příjmů fyzických osob, přitom využijte všech zákonných 
možností tak, aby daňová povinnost pana Oldřicha byla co nejnižší.

Řešení

Příjmy ze závislé činnosti – § 6 ZDP (položka č. 3)

Text Částka v Kč

Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů 105 000

Daň zaplacená v zahraničí podle § 6 odst. 13 zákona

Dílčí základ daně připadající na příjmy ze závislé činnosti

Příjmy ze samostatné činnosti – § 7 ZDP

Příjmy z kapitálového majetku – § 8 ZDP

Příjmy z nájmu – § 9 ZDP




