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V případě, že jste dosud vybrané daňové přiznání nepodávali 
elektronicky, pak v DIS+ nebudete mít dostupný soubor pro 
nahrání. Pokud máte uložen příslušný XML soubor na va-
šem počítači, můžete provést jeho nahrání volbou Procházet  
v části Můj počítač.

Pro vyplnění formuláře s využitím funkce pro předvyplnění  
údajů z předchozího podání máte několik možností. Jednou 
z možných cest je

klikni zde

klikni zde

klikni zde

klikni zde

Online finanční úřad je dostupný na adrese 
www.mojedane.cz. 
Po volbě Online finanční úřad vyberte tlačít-
ko Přihlásit se u vámi zvoleného způsobu  
přihlášení.
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Vyplnění formuláře s využitím dříve elektronicky podaného přiznání a odeslání podání 
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky 

mající pouze příjmy ze závislé činnosti 

https://www.mojedane.cz.
https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home/prihlaseni-do-dis


Vyplnění formuláře s využitím dříve elektronicky podaného přiznání a odeslání podání 
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky 

mající pouze příjmy ze závislé činnosti 
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Identifikační údaje jsou aktualizovány dle DIS+.

Část údajů je předvyplněna z vybraného daňového 
přiznání. Proveďte jejich kontrolu a v případě změn 
je opravte. Doplňte chybějící údaje. 

Pokud je volba neaktivní, pak klikněte na  
ikonu na konci řádku.
Na stránce Informace o písemnosti použijte 
volbu Odeslat žádost. Pokud nebu de písem-
nost dostupná ihned, budete o jejím zpří-
stupnění informováni notifi kací. 
 

klikni zde
klikni zde

klikni zde

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob  
můžete moderně a jednoduše vyplnit a ode-
slat prostřednictvím DIS+. Jeho kopii, údaje 
o datu a času odeslání pak najdete v sekci 
Formuláře v části Odeslané. 
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Volba umožní do vybraného formuláře načíst 
údaje ze zvoleného souboru tak, jak byl uložen.

Volba umožní do vybraného formuláře pro 
aktuální zdaňovací období načíst ze zvole-
ného souboru pouze část údajů, pokud byly 
vyplněny, a to zejména k vybraným položkám 
snižujícím základ daně a slevám snižujícím 
samotnou daň.

klikni zde
Pokud máte přeplatek, vyplňte 
i Žádost o vrácení přeplatku.

klikni zde


