
kód a název státu zdroje 
zahraničního příjmu

broker vyplácející 
příjem / měna ve 

výpisu brokera

všechny 
hrubé zahr. 

příjmy

přepočet 
všech zahr. 

příjmů na Kč

zahr. příjmy 
zdaněné v 
zahraničí

přepočet 
zdaněných 

příjmů na Kč 
(řádek 321)

daň 
zaplacená v 

zahraničí

přepočet 
zahraniční 
daně na Kč

z této daně    
lze uplatnit 
pro zápočet 
(řádek 323)

CA - Kanada Lynx / USD 157,80 USD 3 694,10 Kč 157,80 USD 3 694,10 Kč 23,55 USD 551,31 Kč 551,31 Kč

Degiro / CZK 2 122,54 Kč 2 122,54 Kč 503,00 Kč

Fio / EUR 30,05 EUR 30,05 EUR 7,92 EUR

Degiro / CZK 202,64 Kč 202,64 Kč 38,48 Kč

Fio / EUR 2,54 EUR 2,54 EUR 0,48 EUR

FR - Francie Degiro / CZK 350,00 Kč 350,00 Kč 350,00 Kč 350,00 Kč 105,00 Kč 105,00 Kč 35,00 Kč

Degiro / CZK 10 423,75 Kč

Fio / EUR 125,96 EUR

Fio / USD 112,57 USD 112,57 USD 16,89 USD

Lynx / USD 1 011,84 USD 914,56 USD 127,92 USD

Degiro / CZK 17 523,91 Kč 17 523,91 Kč 2 585,11 Kč

64 530 Kč = řádek 38 (dílčí základ daně z kapitálového majetku dle §8)

Přepočet měn do Kč Jednotnými kurzy 2022 takto: 1 EUR = 24,54 Kč 1 USD = 23,41 Kč
Všechny výše uvedené příjmy jsou tvořeny kapitálovými příjmy ze zahraničních cenných papírů (dividendy a jejich obdoba), kompletně vyplacenými v ČR přes zde působící brokery DEGIRO, LYNX a Fio.
Podkladem pro údaje této tabulky jsou roční výpisy dividend od všech tří jmenovaných brokerů. Z nich byly údaje zpracovány takto:
1) výpis brokera DEGIRO: tabulka "Přehled dividend v CZK"  je členěná v řádcích na státy podobně jako tato. Z ní jsou patrné hrubé dividendy i stržené daně (kromě Británie, kde nejsou zdaněny).
 Vše je přepočteno již přímo brokerem DEGIRO pomocí Jednotného kurzu na české koruny (CZK).
2) výpis brokera LYNX: vše komplet v měně USD z výpisu "Dividend report" , přepočet do CZK je zde v tabulce proveden Jednotným kurzem roku 2022

Zdaněné zahraniční příjmy (=Dividends+Payment in lieu) a daně jsou ve spodní tabulce výpisu (země CA+US). K tomu byly v USA vyplaceny ještě další, nezdaněné části kapitálových příjmů.
Nezdaněné jsou 3 položky ze střední tabulky výpisu ("Long-Term Capital Gain Distributions"+"Unrecaptured 1250 Gains"+"Return of Capital Distributions"), celkem dalších  97,28 USD
Těchto v USA nezdaněných 97,28 USD bylo zahrnuto u této tabulky jen do hrubých zahr. příjmů, ne do zdaněných příjmů pro uplatnění zápočtu zahraniční daně (dle § 38f odst. 3 zákona).

3) výpis brokera Fio: v něm je každá výplata dividendy i stržená daň zvlášť. Částky ve výpisu jsou v EUR resp. v USD pro USA, přepočet do CZK pro tuto tabulku je Jednotným kurzem roku 2022.
 Součty dividend i sražených daní za všechny 4 státy s dividendou do Fio (Německo, Španělsko, Anglie a USA) jsou provedeny manuálně.
Výpisy všech tří brokerů z důvodu, že mé příjmy ze zahraničí jsou POUZE z kapitál. příjmů vyplacených přes ně v ČR (jiné zahr. příjmy nemám) slouží i jako doklad o dani zaplacené v zahraničí (brokeři = plátci).
Dvojímu zdanění prostým zápočtem zamezeno u Kanady, Německa, Španělska, Francie a USA použitím údajů z růžově podbarvených polí tabulky, vyplněných do Přílohy 3 a jejích doplňkových listů.
Na řádek č. 38 (celkové příjmy z kapitálového majetku) náleží částka 64530 Kč (součet hruných zahraničních dividendových příjmů, ať už v dané zemi zdaněných či nikoliv).

43 846,35 Kč 5 975,11 Kč

Franta Vopršálek, RČ 800101/0123

lze započíst max.15 % ze zdaněných hrubých zahraničních příjmů

264,97 Kč 50,26 Kč

697,36 Kč

SEZNAM pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění
podle § 38f odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

lze započíst max.15 % ze zdaněných hrubých zahraničních příjmů

Vysvětlení k získání uvedených částek z přiložených výpisů a k uplatnění zahraniční daně metodou zápočtu ve zdaňovacím období 2022:

informace k možnosti uplatnění zápočtu zahraniční daně z kapitálových 
příjmů podle příslušné Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (vysvětlení ke 

způsobu určení částky v předchozím sloupci)

DE - Německo 2 859,97 Kč 2 859,97 Kč

ES - Španělsko

lze započíst max.15 % ze zdaněných hrubých zahraničních příjmů

264,97 Kč

0

5 975,11 Kč

429,00 Kč

GB - Spojené království 13 514,81 Kč 0 Kč

39,75 Kč

41 569,02 KčUS - Spojené státy

příjem v Británii nebyl zdaněn, zápočet neuplatněn0 Kč0 Kč0

lze započíst max.15 % ze zdaněných hrubých zahraničních příjmů

lze započíst max.10 % ze zdaněných hrubých zahraničních příjmů


