
Přiznání DPFO konečně elektronicky 

Formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za minulý rok 2021 (ať už zkrácený pro 

zaměstnance s příjmy výhradně ze závislé činnosti či standardní pro zdanění příjmů OSVČ, příjmů 

z nájmu, kapitálového majetku či ostatních popř. zahraničních příjmů) byl dnes konečně zveřejněn na 

portálu MOJE DANĚ a fyzické osoby tak konečně mohou daňové přiznání vyplnit on-line. 

Elektronická on line podoba daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob byla zveřejněna 

počátkem roku.  Novinkou tohoto přiznání je příloha pro zveřejnění účetní závěrky prostřednictvím 

podaného daňového přiznání (tlačítko k řádku 11 záhlaví elektronického formuláře) – viz informace 

finanční správy z 1.2.2022. 

Použití „papírového“ formuláře daňového přiznání má jistě své výhody jako např. procvičení počtů. 

„Procházka“ do podatelny finančního úřadu přihodí nějaké číslo do krokoměru v mobilním telefonu – 

na papír si však můžeme daňové přiznání vytisknout i z portálu MOJE DANĚ a máte záruku formální 

správnosti vyplnění daňového přiznání. 

S elektronickým formulářem lze pracovat např. takto: 

1) kompletně vyplnit formulář online (online formulář je dostupný ZDE) a uložit si jej jak v pdf podobě, 

tak v .xml podobě (ta se Vám může hodit příští rok k předvyplnění daňového přiznání 2022). Online 

vyplněný formulář můžete přímo elektronicky odeslat finančnímu úřadu – pokud máte jeden z mnoha 

elektronických nástrojů k potvrzení odesílaného podání (více v článku „Daně online“), tak jej můžete 

využít a daňové přiznání budete mít platně podané; pokud žádnou „digitální identitu“nemáte, můžete 

odeslané podání do 5 dnů potvrdit písemným tzv. e-tiskopisem. Máte-li daňovou informační schránku, 

což lze každému doporučit, tak můžete přiznání odeslat jejím prostřednictvím (v tom případě v ní 

budete mít přiznání uložené v .xml struktuře) nebo si můžete přiznání do daňové informační schránky 

uložit, i když využijete jiný způsob podání (např. prostřednictvím datové schránky)  

2) aktivovat si daňovou informační schránku  (např. přístupem do datové schránky, bankovní identitou 

atd) a do formuláře daňového přiznání vstoupit z prostředí daňové informační schránky. Pokud bude 

formulář otevřen z nabídky daňových formulářů, bude předvyplněn základními údaji jako jméno, 

příjmení, rodné číslo, adresa a místně příslušný finanční úřad a jeho územní pracoviště.  

3) využít .xml přiznání za rok 2020 – může se jednat o Vámi uložený soubor anebo pokud jste přiznání 

za rok 2020 podávali elektronicky, tak můžete formulář nahrát z prostředí daňové informační schránky 

(tedy i když nemáte minulý rok odeslaný elektronický formulář k dispozici). V tomto případě je třeba 

při nahrávání souboru zvolit „PŘEDVYPLNIT DO NOVÉHO“ a formulář bude předvyplněn více údaji 

z loňského přiznání – např. u OSVČ údaji o druzích činnosti v příloze č. 1.  

Společné pro všechny uváděné možnosti je to, že online formulář Vám občas „spadne“ apod. – 

technické řešení zřejmě nebylo dostatečně odzkoušeno pro ostrý provoz. Věřme, že se jedná o dětské 

nemoci, které budou rychle odstraněny. I tak je však online prostředí pro podání použitelné, jen to 

zatím občas vyžaduje trochu více trpělivosti. 

DOBROVOLNÁ ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ INFORMACE    
 

V PODCASTU O DANÍCH ZE DNE 7.2.2022 O POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE PODAT DAŇOVÉ 

PŘIZNÁNÍ    

 

 

https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home
https://adisspr.mfcr.cz/dpr/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2021/informace-k-novele-zakona-o-ucetnictvi
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2021/informace-k-novele-zakona-o-ucetnictvi
https://adisspr.mfcr.cz/pmd/epo/podani/wMz7jtn5Okgw0BBAlzVCMLVZ
https://www.behounek.eu/l/e-identita-a-danova-podani/
https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home/prihlaseni-do-dis
https://www.behounek.eu/uhrada-za-poskytovane-informace/
https://www.behounek.eu/podcast/
https://www.behounek.eu/podcast/


Daně online zvládne i počítačový laik – ukážeme si již v pátek 18.2.2022 na webináři Daňové přiznání 

elektronicky. Pokud se Vám 18.2. nehodí, můžete si zakoupit záznam webináře. Ukážeme si i online 

podání přehledů za rok 2021 pro pojistné na sociální a zdravotní pojištění a mnohé další. Letos již není 

OSVČ rozesílána inventarizace zaplacených záloh na důchodové pojištění (viz informace ČSSZ), což 

určitě mnohé OSČ a jejich účetní „přinutí“ k využití online služeb e-portálu ČSSZ, které není nijak složité 

a nemusí jej využívat přímo OSVČ, ale na základě jednoduchého zmocnění i jejich účetní. 

WEBINÁŘ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ ELEKTRONICKY     

 

ZÁZNAM WEBINÁŘE ZDANĚNÍ MEZD 2022    
 

ZÁZNAM WEBINÁŘE DLOUHODOBÝ MAJETEK – ODPISOVÁNÍ 2021 / 2022    
 

ZÁZNAM WEBINÁŘE ZMĚNY V DANÍCH 2021 / 2022    
 

KOMPLETNÍ NABÍDKA WEBINÁŘŮ  

 

Pěkné dny přejí        Ingrid a Pavel Běhounkovi 

         15.2.2022 

Sledujte náš WEB       FACEBOOK O DANÍCH 

https://www.behounek.eu/webinar-dane-elektronicky/
https://www.behounek.eu/webinar-dane-elektronicky/
https://www.cssz.cz/web/cz/-/nova-online-sluzba-informace-o-zaplacenych-zalohach-na-pojistne-na-duchodove-pojisteni-osvc-nahradila-rozesilani-tzv-inventur-pohledavek
https://eportal.cssz.cz/web/portal/sluzby
https://www.behounek.eu/webinar-dane-elektronicky/
https://www.behounek.eu/webinar-zdaneni-mezd-2022/
https://www.behounek.eu/webinar-odpisy/
https://www.behounek.eu/webinar-zmeny-v-danich-2021-2022/
https://www.behounek.eu/katalog
http://www.behounek.eu/
https://www.facebook.com/webodanich

