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V roce 2021 došlo k zásadní změně ve výpočtu daně z příjmu - zrušení superhrubé mzdy. Toto si následně
vyžádalo i zásadní úpravu stávajícího formuláře přiznání k dani z příjmu. Ihned, jak byl zveřejněn, provedli jsme
příslušné změny také v programu Asistent, který obsahuje automatické sestavení přiznání k dani z příjmu.
Vzhledem k množství změn byla stávající funkce zásadně přepracována. Doplněn byl také export přiznání
do formátu XML, aby bylo možné jeho elektronické podání na Daňovém portálu. Protože se způsob sestavení
daňového přiznání v programu Asistent změnil, připravili jsme tento návod, který vás celým postupem provede.
Bude se skládat ze dvou částí - nastavení detailů o poplatníkovi (které už možná alespoň částečně vyplněny máte)
a vlastního sestavení daňového přiznání. Všechny tyto činnosti se provádí v programu Asistent, který musí být
ve verzi pro rok 2022 a s datem uzávěrky 18. února 2022 nebo pozdějším.

1. Nastavení detailů o poplatníkovi
Pokud chcete podat přiznání k dani z příjmu elektronicky, je potřeba mít vyplněné údaje o poplatníkovi.
Když to neuděláte, po načtení XML souboru zobrazí Daňový portál řadu chyb a budete muset údaje doplnit tam.
Vzhledem k tomu, že údaje o poplatníkovi se používají i k elektronickému podání přiznání k DPH a kontrolního
hlášení, rozhodně se vyplatí je mít správně vyplněné.
Nabídku s údaji o poplatníkovi najdete v Ovládacím panelu
všech programů JAPO. Protože budeme přiznání k dani
z příjmu vyplňovat v programu Asistent, spusťte jej, přejděte
do jeho Hlavního menu, potom Ovládacího panelu a zvolte
Detaily o poplatníkovi. Zobrazí se tato nabídka.
Jednotlivé údaje jsou rozděleny do několika tématických částí, dostupných z jednotlivých položek nabídky.
Mezi zadanými údaji je logická návaznost, pokud by vyplnění něčeho nedávalo smysl, příslušná nabídka není
přístupná (např. osobu oprávněnou k podpisu lze vyplnit pouze v případě, že je daňovým zástupcem právnická
osoba). Doporučujeme vám projít všechny položky nabídky a údaje vyplnit.

1.1 Daňové údaje
Zde se uvádí nejdůležitější údaje, které jsou
potřebné pro identifikaci a platbu daní na
daňovém portálu. Jedná se o:

• Finanční úřad - vybírá se ze seznamu
• Plátce DPH - mezerníkem se přepíná mezi

možnostmi ne, měsíční, čtvrtletní.
• Typ - údaj je přístupný jen u plátců DPH.

Mezerníkem se přepíná mezi možnostmi
plátce daně, identifikovaná osoba, skupina.

• Výdaje procentem - přepíná se mezerníkem
mezi možnostmi ano, ne.

• IČO, DIČ, rodné číslo
• Hlavní činnost - vybírá se ze seznamu, jedná se o hlavní činnost podnikatele, uváděnou na přiznání k dani z příjmu.

1.2 Název a adresa poplatníka
Základní informace si do tohoto formuláře
program načte z údajů o zpracovávané firmě,
respektive z adresní karty, uložené v adresáři
firem. V ní je také uvedeno, jestli se jedná
o právnickou nebo fyzickou osobu.
Podle toho se pak zobrazí další údaje
o poplatníkovi - u fyzické osoby titul, jméno
a příjmení, u právnické osoby název firmy.
Další údaje už jsou u obou variant stejné:

• Název firmy (právnická osoba) nebo
• Titul, jméno, příjmení (fyzická osoba).
• Ulice - uvádí se pouze název ulice bez čísla popisného.
• Číslo popisné - uvádí se část čísla popisného před lomítkem (pokud je v čísle obsaženo).
• Číslo orientační - uvádí se část čísla popisného za lomítkem (pokud je v čísle obsaženo).
• Město - vybírá se ze seznamu měst s PSČ.
• PSČ - vybírá se ze seznamu měst s PSČ.
• Okres - vybírá se ze seznamu okresů.
• Stát - vybírá se ze seznamu států.

Některé údaje, jako např. město, PSČ, okres nebo stát jsou po načtení na daňový portál kontrolovány,
musí odpovídat oficiálním číselníkům (jsou označeny červeně). Číselníky jsou v programu obsaženy a vy máte
možnost z nich při vyplňování příslušných údajů vybírat. Pokud byste zadali informace, které číselníkům
neodpovídají, daňový portál by po načtení podání vyhlásil chybu a vy byste museli příslušné údaje opravit.

Přiznání k dani z příjmu za rok 2021
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1.3 Daňový zástupce
V tomto formuláři se uvádí, kdo poplatníka při jednání s finančním úřadem zastupuje (podává daňová přiznání
apod.). Typ osoby je možné mezerníkem přepínat mezi variantami zástupce není, právnická, fyzická. Pokud výkazy
a přiznání zpracovává poplatník sám, nastavte typ osoby na není. V opačném případě zvolte, zda jej zastupuje
fyzická osoba nebo právnická osoba. Podle toho se zobrazí následující údaje:

Právnická osoba:

• Kód - sdělí daňový zástupce
• Název firmy, která poplatníka zastupuje
• IČO firmy, která poplatníka zastupuje

Fyzická osoba:

• Kód - sdělí daňový zástupce
• Jméno a příjmení osoby (např. účetní),

která poplatníka zastupuje
• Číslo osvědčení osoby (např. účetní),

která poplatníka zastupuje
• Datum narození osoby (např. účetní),

která poplatníka zastupuje

1.4 Osoba oprávněná k podpisu
V případě, že je daňovým zástupcem poplatníka
právnická osoba, můžete v tomto formuláři
vyplnit údaje pracovníka, který jménem tohoto
daňového zástupce podepisuje doklady:

• Jméno
• Příjmení
• Vztah k subjektu - např. jednatel, účetní, ...

1.5 Účetní výkazy sestavuje
Zde se uvádí, kdo připravuje přiznání a výkazy,
které jsou předmětem elektronického podání.
Na tuto osobu se bude příslušná instituce (např.
Finanční úřad) obracet, pokud dojde k nějaké
nesrovnalosti. Proto zde uvádějte osobu, která
je schopná danému úředníkovi v případě
potřeby poskytnout potřebné informace:

• Jméno - uvádějte ve formátu jméno příjmení
• Telefon - bez mezer, závorek, pomlček ...

Nyní můžete mezerníkem přepnout mezi možnostmi e-mail a datová schránka:

• E-mail - samostatně se zadává část před zavináčem a část za zavináčem. Zavináč se doplní automaticky.
• Datová schránka - uvádí se sedmimístný identifikační kód datové schránky

Eviduje se jen jedna možnost elektronického kontaktu, tedy buď e-mail nebo datová schránka. Vyberte si tu
variantu, které dáváte při kontaktu s institucemi přednost.

2. Sestavení přiznání k dani z příjmu fyzických osob
V programu Asistent přejděte do Hlavního menu, zvolte Evidence a následně Přiznání k dani z příjmu.
Aby byla položka aktivní, musíte mít zvolen účetní rok 2021 nebo pozdější a musíte být uživatelem některého
z dalších programů JAPO (Deník Profi, Mzdy Profi nebo Sklad Profi).
Při prvním vstupu do přiznání se automaticky provede
načtení údajů z Deníku Profi. Kromě důležitých
informací z 1. kapitoly tohoto návodu program provede
také uzávěrku letošního a minulého roku, aby mohl
vyplnit příslušné tabulky daňového přiznání.
Pak zobrazí hlavní nabídku jednotlivých funkcí přiznání.

2.1 Načtení uzávěrky z Deníku Profi
Při prvním vstupu do přiznání se provádí automaticky, později jej můžete kdykoliv spustit ručně.
Datum posledního načtení uzávěrky se zobrazuje na předposledním řádku nabídky přiznání.
Program automaticky projde peněžní deník, přijaté a vydané doklady a evidenci majetku jak pro tento, tak pro
minulý účetní rok. Získané údaje použije k zjištění příjmů a výdajů z podnikání a tabulky příjmů a výdajů, které se
nachází v 1. příloze přiznání. Načtené údaje můžete libovolně upravovat, jak to uděláte si popíšeme dále.
Opakovaným načtením uzávěrky se nemění údaje zadané v jiných částech přiznání (např. údaje ze závislé činnosti).
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2.2 Nastavení přiznání
Pokud zvolíte stejnojmennou položku, zobrazí se následující nabídka. Najdete v ní nejdůležitější parametry
daňového přiznání, pokud kterýkoliv z nich zvolíte, budete jej moci nastavit nebo změnit.
Na prvním řádku nabídky nastavujete, jestli uplatňujete výdaje procentem z příjmů, nebo používáte skutečné
výdaje, získané z peněžního deníku. Podle toho, jestli nastavíte uplatnění výdajů procentem na ano nebo ne, se
změní 7. bod nabídky. U výdajů procentem zde najdete Stanovení výdajů % z příjmů, u skutečných výdajů pak
Tabulku příjmů a výdajů. Ostatní položky jsou v obou případech stejné.

2.2.1 Uplatnění výdajů procentem z příjmů

Nastavení se provádí stiskem klávesy Enter na příslušném řádku nabídky. Okamžitě dojde k přepnutí z ano na ne
a změně 7. bodu nabídky. Prvotní přednastavení uplatnění výdajů se provádí podle daňových údajů, popsaných
v bodě 1.1 tohoto návodu. Je možné jej ale libovolně měnit.
I když program umožňuje nechat si spočítat daňové přiznání pro výdaje procentem a následně i pro skutečné
výdaje, v praxi není tak jednoduché mezi oběma systémy přecházet.

• Při přechodu ze skutečných výdajů na výdaje procentem z příjmů budete muset upravit základ daně předešlého
roku. Provádí se to dodatečným daňovým přiznáním, které je nutné vyplnit celé znovu a k tomu navíc oddíl 6
a tabulku E. Podrobnosti jsou uvedeny v paragrafu 23 odst. 8, písmenu B zákona o daních z příjmů.
Kromě opravného přiznání k dani z příjmu je nutné podat i opravný přehled na sociální pojištění, protože to se
počítá z daňového základu, který bude jiný. Opravný přehled pro zdravotní pojišťovnu se nepodává.

• Při přechodu z výdajů procentem z příjmů na skutečné výdaje, je opět nutné podat dodatečné daňové přiznání
za minulý rok. V něm se zvýší základ daně o pohledávky, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem.
Kromě toho je nutné hlídat úhrady závazků, které vznikly v době, kdy byly uplatňovány výdaje procentem.
Tyto úhrady totiž nebudou v období, kdy už uplatňujete skutečné výdaje, daňově uznatelné ...

Z uvedeného tedy vyplývá, že způsob uplatnění výdajů není možné každý rok měnit. Ale rozhodně se vyplatí
zkusit, který systém je pro poplatníka výhodnější, na něj přejít a setrvat u něj.

2.2.2 Osobní údaje partnera a dětí

V tomto formuláři se vyplňují údaje o manželovi (manželce) a dětech poplatníka a to jen v případě, že na ně chce
uplatnit slevu na dani. Rozsah údajů, které se zde zadávají je v obou případech stejný:

• Jméno, příjmení
• Rodné číslo

- vyplňuje se bez
lomítka

• Datum narození
• Počet měsíců slevy

na dani
• Počet měsíců slevy

na dani s omezením
ZTP-P

Program provádí kontroly vyplnění - pokud není uvedeno jméno, příjmení, rodné číslo a datum narození, není
možné vyplnit měsíce slev. Současně počet měsíců slevy a slevy ZTP-P mesmí v součtu přesáhnout 12.

Do tabulky můžete zapsat maximálně 4 děti, pokud jich je více, další zapíšete přímo na Daňovém portálu.

2.2.3 Odčitatelné položky

V tomto formuláři se zadávají aktuálně platné odčitatelné položky (např. úroky z úvěrů apod.):
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2.2.4 Slevy na dani dle paragrafu 35 ba

V tomto formuláři najdete aktuálně platné slevy na dani:

• U slevy na poplatníka můžete přepínačem ano / ne určit, jestli má na slevu nárok či nikoliv.
• Sleva na manžela/manželku se načte automaticky podle údajů zadaných v kapitole 2.2.2.
• U většiny ostatních slev se zadává pouze počet měsíců jejich platnosti, výši slevy spočítá program sám.

2.2.5 Příjmy ze závislé činnosti

Pokud má poplatník příjmy ze závislé činnosti (např. ze zaměstnání), přepisují se do tohoto formuláře údaje
z potvrzení o zdanitelných příjmech. Kromě úhrnu příjmů od všech zaměstnavatelů se zde pro zjednodušení uvádí
i úhrn vyplacených daňových bonusů, který je v daňovém přiznání nelogicky umístěn ve zcela jiném oddílu.

2.2.6 Příjmy z podnikání

V tomto formuláři najdete hodnoty načtené z uzávěrky peněžního deníku programu. Rozsah informací částečně
odpovídá příloze 1 přiznání. Řádky, které zde nenajdete, můžete vyplnit přímo v Daňovém portálu. Jedná se ale
zejména o rozdělení příjmů na spolupracující osoby a údaje o společnících, které vyplňuje jen malá část uživatelů.

2.2.7 a) Tabulka příjmů a výdajů

Tato položka nabídky nastavení přiznání je dostupná pouze v případě, že poplatník uplatňuje skutečné výdaje.
V zobrazeném formuláři najdete hodnoty načtené z Deníku Profi z aktuálního a minulého účetního roku.
Zásoby a ostatní majetek není možné z uzávěrky zjistit, proto je nutné je zadat ručně.

Dejte si pozor na to, aby zůstatky peněžních prostředků v hotovosti nebyly záporné, to je poměrně častá chyba.
Pokud k tomu dojde, musíte se vrátit do programu Deník Profi, přejít do peněžního deníku, zobrazit si pokladní
deník a ve sloupci zůstatek zkontrolovat, kde se vám pokladna dostává do mínusu. Před toto datum pak vložit do
pokladny osobní vklad podnikatele, kterým zůstatek hotovosti v pokladně navýšíte. Pak si opět zobrazíte pokladní
deník, zkontrolujete zůstatky a pokud narazíte na další mínus, celý postup zopakujete. Cílem je, aby až do 31. 12.
příslušného roku byly zůstatky pokladny plusové.
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2.2.7 b) Stanovení výdajů procentem z příjmů

Tato položka nabídky nastavení přiznání je dostupná jen když poplatník uplatňuje výdaje procentem z příjmu.
V zobrazeném formuláři se provádí rozdělení příjmů dle druhů a následné stanovení výdajů příslušným procentem.

Když sem poprvé vstoupíte, bude na prvním řádku tabulky přednastavena hlavní činnost poplatníka, načtená
z daňových údajů, popsaných v bodě 1.1 tohoto návodu. Ve spodní části tabulky v údaji zbývající příjmy bude
uvedena hodnota příjmů z podnikání (viz bod 2.2.6 tohoto návodu, řádek tabulky 101).

Pomocí šipek nebo klávesy Enter se přesuňte na údaj % daně. Zde stiskem mezerníku přepínáte mezi druhy příjmu:

• 80% z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání
• 60% z příjmů ze živnostenského podnikání
• 40% z jiných příjmů ze samostatné činnosti
• 30% z příjmů z nájmu nemovitých věcí nebo bytů

Svoji volbu potvrdíte klávesou Enter. Program se přesune do sloupce Příjmy. Zde musíte zadat, jaká část celkových
příjmů poplatníka připadá na zvolený druh příjmů:

• Pokud má jen jeden druh příjmů, zapíšete sem všechny jeho zbývající příjmy (jsou uvedeny ve spodní části tabulky).
To provedete jednoduše stiskem klávesy F4.

• Má-li více druhů příjmů, musíte stanovit jaká část připadá na zvolený druh příjmů. Příslušnou částku zapíšete ručně.

Jakmile výši příjmů potvrdíte klávesou Enter, program automaticky vypočte odpovídající část výdajů. Jejich výše
ale není neomezená, u všech druhů příjmů má svoji maximální výši:

• 1 600 000 Kč u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání
• 1 200 000 Kč u příjmů ze živnostenského podnikání
• 800 000 Kč u jiných příjmů ze samostatné činnosti
• 600 000 Kč u příjmů z nájmu nemovitých věcí nebo bytů

Jestliže vypočtená část výdajů přesáhne maximální možnou výši, program ji automaticky upraví. Ve spodní části
tabulky současně poníží zbývající příjmy a sumarizuje uplatněné příjmy a výdeje.
Pokud má poplatník jen jeden druh příjmů, měly by být zbývající příjmy vynulovány a vy můžete formulář opustit.
Má-li poplatník více druhů příjmů, musíte do dalších řádků zapsat další druhy činnosti, opět vybrat procento výdajů
a stanovit odpovídající část příjmů. Dělat to budete tak dlouho, až budou zbývající příjmy nulové.

• Při zápisu dalších řádků v tabulce musíte nejprve vyplnit druh činnosti. Ve sloupci CZ NACE to provedete výběrem
z číselníku, který se zobrazí po stisku klávesy F3. Pokud znáte kód činnosti, můžete jej zadat z klávesnice. Musí to
ale být platný kód z číselníku, jinak daňový portál při podání přiznání vyhlásí chybu a budete muset provést opravu.

2.2.8 Placení daně

Posledním formulářem, ve kterém můžete nastavit přiznání je Placení daně. Uvádíte zde údaje o zálohách apod.

2.3 Zobrazení a tisk vybraných stran
Vracíme se zpět do hlavní nabídky přiznání k dani z příjmu. Pokud na položce Zobrazení a tisk vybraných stran
stisknete Enter, program vytiskne všechny nenulové řádky daňového přiznání, které bylo možné v předchozích
kapitolách nastavit a k tomu všechny součtové řádky. Můžete tak provést kontrolu zadaných údajů a případně
provést další úpravy daňového přiznání.

2.4 Elektronické podání ve formátu XML
Program automaticky vygeneruje XML soubor přiznání k dani z příjmu, který můžete načíst na Daňový portál,
tam jej případně doplnit a podat. Výsledný soubor má název DPFOxxx.XML (kde xxx je číslo multilicence)
a ukládá se do složky C:\JAPO\EXPORT\DENIK\FU
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3. Příloha - tisk vybraných stran přiznání
Na této stránce vidíte ve dvou samostatných sloupcích srovnání výpočtu přiznání k dani z příjmu pro skutečné
výdaje a výdaje procentem z příjmů. Uvedeny jsou pouze nenulové řádky přiznání a přílohy 1.
Výsledný výpočet vychází z údajů, které byly zobrazeny na obrázcích v předchozích kapitolách tohoto návodu.
Vzhledem k tomu, že výdaje procentem z příjmů by v tomto simulovaném případě vyšly nižší, než výdaje skutečné,
bylo by pro poplatníka výhodnější vést daňovou evidenci a využít skutečné výdaje. I kdyby to vyšlo naopak, stejně
by nemohl výdaje procentem využít, protože jeho příjem přesáhl 2 000 000 Kč.
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4. Příloha - postup načtení přiznání na portál Moje daně
Spusťte internetový prohlížeč a zadejte adresu http://www.mojedane.cz. Zobrazí se úvodní obrazovka portálu.
Nyní klepněte myší na Elektronická podání pro finanční správu:

Zobrazí se další stránka, na které klepněte myší na Načtení ze souboru:

V zobrazeném okně klepněte myší na tlačítko Procházet v řádkuMůj počítač:
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Zobrazí se okno otevření souboru.
Elektronické podání ve formátu
XML najdete ve složce
C:\JAPO\EXPORT\DENIK\FU.
Vlastní soubor bude mít název
DPFOxxx.XML, kde xxx je číslo
multilicence.
Např. na obrázku vpravo vidíte
dva soubory s elektronickým
podáním přiznání, jeden z dat
1. a druhý z 5. multilicence.
Zvolte příslušný soubor podání
a klepněte myší na tlačítko
Otevřít.

Portál se zeptá, do jakého formuláře má data načíst. Zvolte Do stejného typu formuláře a klepněte na Pokračovat:

Portál načte soubor s elektronickým podáním a zobrazí případné chyby. Pro účely tohoto návodu jsme načítali
podání s vymyšlenými daty, proto portál našel chyby v rodných číslech, IČO apod. Pokud se něco podobného
stane i vám, můžete klepnutím na každý řádek chyby přejít na příslušou část formuláře a chybu opravit.
Jestliže bude vaše podání bezchybné, zobrazí se přímo první strana daňového přiznání.
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A takto vypadá zobrazená první strana přiznání s načteným elektronickým podáním.
Ve formuláři se můžete libovolně pohybovat, data opravovat, doplňovat apod. K tomu slouží tlačítka Předchozí
stránka a Další stránka ve spodní části formuláře.
Klepnutím na tlačítko Protokol chyb provedete kontrolu formuláře a zobrazení chyb.
Jakmile bude vše hotovo a v pořádku, klepněte na tlačítko Odeslat.

Před vlastním odesláním formuláře provede portál opět kontrolu přiznání a pokud najde chyby, zobrazí o tom
hlášení. Vy si budete moci zobrazit protokol chyb, případně rovnou přejít na úvodní stránku přiznání, projít jej
řádek po řádku a chyby odstranit.
Pokud budete mít vše v pořádku, můžete přiznání odeslat klepnutím na tlačítko Odeslat podání.
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Nyní máte možnost si vybrat, jak chcete podání odeslat. My si uážeme variantu Odeslat a podepsat elektronicky.
Klepněte myší na tlačítko Přihlásit se a podepsat:

Zobrazí se dostupné možnosti elektronického podpisu přiznání:

• Máte-li zřízenu Identitu občana, případně využíváte bankovní identitu, klepněte na Přihlásit se v levém panelu.
• Máte-li datovou schránku, klepněte na Přihlásit se v prostředním panelu
• Pokud využíváte podpisový certifikát, klepněte na Přihlásit se v pravém panelu.

Další postup už znáte, je stejný i u jiných elektronických podání. Například u datové schránky budete požádáni
o zadání ID a hesla k datové schránce. Budou-li tyto údaje v pořádku, ověří se vaše identita a elektronické podání
bude odesláno. Vy si pak budete moci vytisknout opis podání (formulář přiznání), potvrzení o podání a případně
si i uložit soubor s elektronickým podáním.

10


