PŘÍLOHA č. 4
je součástí tiskopisu PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob
za zdaňovací období 2002 typu B - 25 5405 MFin 5405 vzor č. 9

/

Rodné číslo:

1. Výpočet daně ze samostatného základu daně podle § 16 odst. 2 zákona
Vyplní v celých Kč
poplatník
401 Příjmy podle § 8 odst. 1 písm. a) až f) a odst. 3 písm. a) zákona
plynoucí ze zahraničí
402 Příjmy podle § 10 odst. 1 písm. h) a písm. ch) zákona plynoucí
ze zahraničí
403 Příjmy podle § 10 odst. 1 písm. f) a písm. g) zákona plynoucí
ze zahraničí
404 Výdaje k příjmům podle § 10 odst. 1 písm. f) a písm. g) zákona
405 Dílčí samostatný základ podle § 8 odst. 1 písm. a) až f)
a písm. ch) zákona (402)
406 Dílčí samostatný základ daně z příjmů dle § 10 odst. 1 písm. h)
a písm. ch) zákona (402)
407 Dílčí samostatný základ daně z příjmů dle § 10 odst. 1 písm. f)
a písm. g) zákona (403 -404)
408 Daň z příjmů se sazbou 15% z příjmů (z dílčího základu
uvedeného na ř. 405 + na ř. 407)
409 Daň z příjmů se sazbou 20% z příjmů (z dílčího základu
uvedeného na ř. 406)
410 Úhrn příjmů u nichž se uplatní zápočet - sazba daně
15 % z příjmů (405 + 407)
411 Úhrn příjmů u nichž se uplatní zápočet - sazba daně
20 % z příjmů (406)
412 Daň zaplacená v zahraničí z příjmů uvedených na ř. 410

413 Daň zaplacená v zahraničí z příjmů uvedených na ř. 411
414 Daň uznaná k zápočtu (ř. 412 maximálně do výše uvedené
na ř. 408)
415 Daň uznaná k zápočtu (ř. 413 maximálně do výše uvedené
na ř. 409)
416 Rozdíl řádků (ř. 408 - ř. 414)

417 Rozdíl řádků (ř. 409 - ř. 415)
418 Daň celkem (ř. 416 - ř. 417)
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