
Online daňové
přiznání 2019

Vyplnění i odevzdání je možné
elektronicky. Na úřad chodit
nemusíte. Zvládnete to sami

nebo to můžete nechat na
mně. 

JAK VYPLNIT A ODEVZDAT
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

T I P Y ,  N Á V O D ,  O D K A Z Y ,  T E R M Í N Y

Návod - jak vyplnit DP 2019

Elektronický formulář

Co si nachystat, než začnete vyplňovat

Kateřina Hlůšková

https://virtualniucetni.com/jak-vyplnit-danove-priznani/
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces


1.Osobní údaje 
RČ/DIČ
OP/ výpis ze živnost.
rejstříku

2. Příjmy, výdaje 
součet všech příjmů 
potvrzení o
zdanitelných příjmech
evidované výdaje (v
případě DE nebo
vedení UCE)

3.Pojištění
vyúčtování od ZP a
ČSSZ

4. Slevy
potvrzení pro nárok
na slevu (potvrzení o
studiu, invalidita
apod.)

5.Odčitatelné položky
zaplacené úroky z úvěru
darovaná krev
platba důchodového
pojištění



Termín pro odevzdání

Odevzdání DP a doplatek daně do  31. 3. 2020

Platba daně 

Zdravotní pojišťovna a OSSZ

Variabilní symbol: buď rodné číslo nebo pokud máte
přidělený DIČ tak uvedete jeho kmenovou část (bez písmen
CZ)
 
Konstantní symbol: pro bezhotovostní platby - 1148
 
Datum splatnosti: musí být nastaveno tak, aby byla částka
na účtu finančního úřadu připsána nejpozději v den
splatnosti daně
 

čísla účtů FÚ

Pro OSVČ to odevzdáním daňového přiznání nekončí, je
třeba ještě odevzdat přehledy pro ZP a OSSZ.
 
Vyplnit i odevzdat můžete taky online.
 
Termín pro odevzdání je taky do 31. 3. 2020.

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/bankovni_ucty_2017_Priloha_4.pdfhttps:/www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/bankovni_ucty_2017_Priloha_4.pdf


Můžete to nechat na mně
C O  O D  V Á S  B U D U  P O T Ř E B O V A T  ?  

stručně popsat svoji situaci a podnikání
osobní údaje (včetně rodného čísla a rodného příjmení)
telefonní kontakt, kontaktní e-mail
celková částka příjmů za rok 2019 (jen ty příjmy, které jste v
roce 2019 obdržely - faktury proplacené v lednu NE)
v případě daňové evidence a uplatnění skutečných výdajů -
doložení těchto výdajů (budeme řešit individuálně)
daňové přiznání z minulého roku (pokud nepodnikáte 1. rok)
vyúčtování od pojišťoven (pokud nepodnikáte 1.rok)
v případně zaměstnání nebo brigády - vyúčtování daně z
příjmu od všech zaměstnavatelů

E-mail 

Potvrzení
pro nárok na slevy na dani (student, na manžela, invalidita
apod...)
ze placených úroku z úvěru na bydlení 
o darování krve
za platby soukromého životního nebo důchodového pojištění 

Konzultace ohledně zpracování 
a průběhu zpracování daňového

přiznání je zdarma. 

kate.hluskova@gmail.com

Cena za zpracování DP od 1000 Kč

https://virtualniucetni.com/

