Daňové přiznání z domova
(v souladu s usnesením Generálního finančního ředitelství v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR)

Vážený zákazníku,
děkujeme vám za důvěru v této složité situaci. Možnost podání daňového přiznání (DP) z
domova nahrazuje dosavadní praxi, při které šlo vyřídit DP na dálku pouze přes datovou
schránku nebo pomocí elektronického podpisu. Nyní máte možnost podat DP i bez datové
schránky a bez elektronického podpisu.
Jak postupovat:
1. Vyplňte si daňové přiznání přes naši aplikaci Onlinepriznani.cz. V úvodním kroku
zaškrtněte možnost "Chci využít Podání přiznání z domova".

2. Podepište vlastnoručně plnou moc na konci tohoto dokumentu, a to jednou z těchto
dvou možností:
a. Vytiskněte si plnou moc, doplňte své jméno, adresu a rodné číslo a podepište.
Následně tento dokument ofoťte přes mobilní telefon nebo pomocí skeneru.
b. Vyplňte plnou moc na svém počítači a vložte vlastnoruční naskenovaný podpis.
Nepoužívejte podpis generovaný počítačem.

3. Ofoťte nebo naskenujte všechny Přílohy, které chcete poslat s daňovým přiznáním
včetně plné moci (např. potvrzení o hypotéce, o penzijním spoření, potvrzení od zaměstnavatele atd.
Pokud vám něco chybí, můžete DP poslat i tak, a přílohu doručit dodatečně).

Nahrajte je do příslušných kolonek v kroku Přílohy.

Pokud přílohy nemáte kompletní, můžete krok Přílohy přeskočit a vrátit se k němu po
zaplacení později. Vaše daňové přiznání bez příloh neodešleme, nebojte.
4. Náš tým odešle Vaše daňové přiznání na FÚ v zastoupení v nejkratším možném
termínu (standardně do 2 pracovních dnů). Následně obdržíte na svůj e-mail
Potvrzení o doručení DP finančnímu úřadu. V případě, že po zaplacení potřebujete
něco opravit či změnit, kontaktujte nás na podpora@onlinepriznani.cz.
Těšíme se na spolupráci!

za tým OnlinePřiznání.cz jednatel Mgr. Ivo Brabec

PLNÁ MOC
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Adresa trvalého bydliště:
(dále jako Zmocnitel)

Já, zmocnitel, zmocňuji
společnost OnlinePřiznání s.r.o., se sídlem: Jemnická 1138/1, Praha Michle, 140 00, IČ: 04593189, aby mne zastupovala při podání Daně z
příjmů fyzických osob za rok 2019 a případné žádosti o vratku přeplatku nebo
dodání jiných příloh.
Zplnomocnění se týká i zastupování při podání případných Přehledů o
příjmech a výdajích pro ČSSZ a pro zdravotní pojišťovnu.
Další komunikace týkající se Daňového přiznání z příjmů fyzických osob
2019 bude vedena přímo se zmocnitelem.

V ________________

Dne ________________

________________
podpis

