
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – krok za krokem

Zpravidla do pondělí 1. dubna 2019 musí být odevzdány finančnímu úřadu přiznání k dani z příjmu
fyzických osob. Víte jistě, jak správně vyplnit formuláře, jaké jsou další termíny jejich odevzdání a za
jakých okolností lze přiznání odložit?
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Zpravidla do pondělí 1. dubna 2019 musí být odevzdány
finančnímu úřadu přiznání k dani z příjmu fyzických
osob. Víte, jak správně vyplnit formuláře, jaké jsou další
termíny jejich odevzdání a za jakých okolností lze
přiznání odložit?
Formulář daňového přiznání je k dispozici v papírové
podobě na každém finančním úřadu nebo si jej můžete
zdarma stáhnout na stránkách Finanční správy. Vždy si
však zkontrolujte, zda máte aktuální verzi tiskopisu.
K přiznání náleží i případné přílohy, nejčastěji příloha
č. 1, 2 a 3. Vedle tohoto návodu vám při vyplnění
přiznání mohou pomoci i oficiální pokyny k vyplnění
formuláře, které lze nalézt také na stránkách Finanční správy.

Budete-li přiznání vyplňovat ručně v papírové podobě, hodnoty uvádějte pouze do řádků s bílým
podkladem, a to čitelně hůlkovým písmem. Řádky s růžovým podkladem jsou určeny pro potřeby správce
daně. Nebude-li vám vyhrazené místo pro vyplnění vašich údajů stačit, uveďte další údaje
v obdobném členění v příloze na samostatném listu velikosti A4 a počet listů příloh uveďte v části Přílohy
DAP na řádku „Další přílohy výše neuvedené“. Nevyplněné řádky a oddíly bez věcné náplně proškrtněte
a nemáte-li náplň pro celé přílohy (1 až 3), k přiznání je vůbec nepřikládejte.

Nejjednodušší cestou je však vyplnění interaktivního formuláře, kam zadáte své příjmy a výdaje. Formulář
pak výši daně dopočítá sám.

Majitelům datových schránek připomínáme, že musejí podávat přiznání jejich prostřednictvím,
tedy výhradně elektronickou cestou: 
 

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek najdete na : Přiznání k dani z příjmů FO – krok za
krokem

 

Poznámky pod čarou:Autor: JUDr. Michal Gembík

Související příklady z praxe
Dodatečné přiznání podané po uplynutí lhůty pro stanovení daně
Nová úprava při zdanění příjmů ze závislé činnosti plynoucích za kalendářní měsíc leden 2018

Související aktuality
Nejčastější chyby při odevzdání daňového přiznání
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https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/autor/michal-gembik
https://www.daneprolidi.cz/clanek/priznani-k-dani-z-prijmu-fyzickych-osob--krok-za-krokem.htm
https://www.daneprolidi.cz/priklady-z-praxe/dodatecne-priznani-podane-po-uplynuti-lhuty-pro-stanoveni-dane.htm
https://www.daneprolidi.cz/priklady-z-praxe/nova-uprava-pri-zdaneni-prijmu-ze-zavisle-cinnosti-plynoucich-za-kalendarni-mesic-leden-2018.htm
https://www.daneprolidi.cz/aktualita/nejcastejsi-chyby-pri-odevzdani-danoveho-priznani.htm


Související články
Závěr roku v daňové evidenci

Související předpisy SZČR
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
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https://www.daneprolidi.cz/clanek/zaver-roku-v-danove-evidenci.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586

