
Pokyny k vyplnění Samostatné přílohy k ř. 319 II. oddílu

Samostatnou přílohu k ř. 319 II. oddílu přiznání vyplňuje poplatník za každý stát, v němž má sídlo jím ovládaná zahraniční společnost 
definovaná v ustanovení § 38fa odst. 3 zákona, zvlášť. Pokud má v daném státě více ovládaných zahraničních společností, vyplňuje poplatník 
pouze jednu samostatnou přílohu za daný stát, a to souhrnně za všechny ovládané zahraniční společnosti se sídlem v daném státě.

Kód státu se vyplňuje podle Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 18. prosince 2003 č. 489/2003 Sb., o vydání číselníku zemí 
(CZEM) v aktuálním znění, (viz též Seznam kódů států na webové adrese http://www.financnisprava.cz, použije se pouze dvoumístný kód 
vymezený velkými písmeny abecedy). 

Na řádek 1 se uvede hodnota z řádku 310 II. oddílu přiznání. 
Na řádek 2 se uvede hodnota z řádku 220 II. oddílu přiznání. 
Na řádku 3 se uvede částka daně obdobné dani z příjmů právnických osob zaplacená z příjmů z činnosti a nakládání s majetkem 

v zahraničí (ve státě sídla ovládané zahraniční společnosti), kterou lze započítat na daňovou povinnost ovládající společnosti. Započítat 
tuto daň lze pouze v rozsahu, ve kterém byla tato daň stanovena z příjmů z činnosti a nakládání s majetkem, které byly přičteny 
poplatníkovi (ovládající osobě).  Příjmy z činnosti, na které se použije postup podle § 38fa odst. 1 zákona, se rozumí příjmy ovládající 
společnosti skutečně přičítané, tedy v rozsahu určeném podle § 38fa odst. 6 zákona, tj. v poměrné části vypočítané podle podílu ovládající 
společnosti na základním kapitálu ovládané zahraniční společnosti.

Při přepočtu daně zaplacené ze zahrnovaných příjmů v zahraničí na Kč se použije kurz devizového trhu vyhlášený ČNB uplatňovaný 
ovládající společností v účetnictví k poslednímu dni zdaňovacího období ovládané zahraniční společnosti.

Na řádku 4 se uvedou celkové zahrnované příjmy za daný stát, tj. součet zahrnovaných příjmů za všechny ovládané zahraniční společnosti 
se sídlem v daném státě, a to s výjimkou zahrnovaného příjmu podle § 38fa odst. 5 písm. c) zákona, který podléhá u ovládající společnosti 
zdanění v samostatném základu daně podle § 20b zákona, pokud není od daně z příjmů osvobozen. Při přepočtu příjmů zahrnovaných do 
základu daně ovládající společnosti na Kč se použije kurz devizového trhu vyhlášený ČNB uplatňovaný ovládající společností v účetnictví 
k poslednímu dni zdaňovacího období ovládané zahraniční společnosti.

Na řádku 5 se uvede úhrn částek daňových výdajů, stanovených podle tuzemského zákona o daních z příjmů, souvisejících se 
zahrnovanými příjmy uvedenými na řádku 4. Při přepočtu souvisejících zahraničních výdajů na Kč se použije kurz devizového trhu vyhlášený 
ČNB uplatňovaný ovládající společností v účetnictví k poslednímu dni zdaňovacího období ovládané zahraniční společnosti.

Na řádku 6 se vypočítá rozdíl údajů řádku 4 a řádku 5. V této tabulce se uvádí pouze kladné hodnoty výše uvedeného rozdílu. 
Kumulovaný součet hodnot řádku 6 všech samostatných příloh k ř. 319 II. oddílu přiznání se rovná částce uvedené v řádku celkem tabulky IV. 
Přílohy č. 3 II. oddílu.

Na řádku 7 se vypočítá daň, kterou lze uznat k zápočtu postupem pro aplikaci zápočtu prostého dle § 38f odst. 2 zákona. Částka 
vypočtená na řádku 7 se přenese na ř. 319 II. oddílu přiznání. Pokud je více samostatných příloh k řádku 319 II. oddílu přiznání, přenese se 
kumulovaná hodnota z řádku 7 všech těchto příloh na řádek 319 II. oddílu přiznání, avšak nejvýše do hodnoty ř. 310 II. oddílu přiznání.

Obdobná možnost odečtení od daňové povinnosti poplatníka je upravena v § 38fa odst. 8 písm. c) zákona i pro daně zaplacené z těchto 
příjmů daňovým nerezidentem, jehož prostřednictvím drží český daňový rezident – poplatník daně z příjmů právnických osob – podíl na 
ovládané zahraniční společnosti, jejíž příjmy již byly zahrnuty do základu daně tohoto nerezidenta z důvodu, že ve státě jeho daňové rezidence 
jsou taktéž uplatňována pravidla obdobná § 38fa zákona. 

Samostatná příloha k ř. 319 II. oddílu

Stát Kód

 ř. 6 
ř. 1 x
 ř. 2 

25 5404/G   MFin 5404/G -  vzor č. 1 

Snížení daně podle § 38fa odst. 8 zákona

Identifikační číslo

    (platný pro zdaňovací období započatá v roce 2019 a pro části zdaňovacích období započatých v roce 2020, 
za které lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31. prosince 2020)

Řádek Název položky
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

1 Celková daň poplatníka z celosvětových příjmů včetně příjmů podle § 38fa  
odst. 1 zákona (ř. 310 II. oddílu)

2 Základ daně z ř. 220 II. oddílu

3
Daň zaplacená v zahraničí společností dle § 38fa odst. 8 písm. a), b) a c) 
zákona z příjmů z činnosti a nakládání s majetkem, na které byl použit § 38fa  
odst. 1 zákona

4 Příjmy z činností a nakládání s majetkem, na které byl uplatněn § 38fa  
odst. 1 zákona

5 Výdaje související s příjmy z činností a nakládání s majetkem, na které byl 
uplatněn § 38fa odst. 1 zákona

6 Příjmy (rozdíl mezi příjmy a souvisejícími výdaji) podléhající zdanění dle § 38fa 
zákona (ř. 4 - ř. 5)

7 Částka daně, o níž lze snížit daň ovládající společnosti  
podle § 38fa odst. 8 zákona, nejvýše však částka z ř. 3


