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18. března 2021

Daňová přiznání - rozcestník termínů
Konec března je tradičně obdobím, kdy se na finančních úřadech odevzdávají daňová přiznání k dani z příjmů za

minulý rok. Letos byly vyhlášeny generální pardony ministryně financí, kterými rozhodla, že je možné podat přiznání později – bez
sankcí a to nejdříve pro daň z nemovitých věcí, silniční daň a také i na daň z příjmů. Na podání a zaplacení přiznání má tak
veřejnost více času.

Termín pro odevzdání daňového přiznání bez sankce se například u daně z nemovitých věcí posunul z února na duben. Původní
dubnový termín pro daň z příjmů až na květen - pokud odevzdáváte papírové formuláře. V elektronické formě, například přes
portál MOJE daně , je možné přiznání bez jakýchkoliv sankcí podat až do 1. června 2021. Přehled nejdůležitějších termínů v
souvislosti s daňovými přiznáními přinášíme v přehledné tabulce:

Druh daně Zákonný 
termín

Nejzazší
termín 

pro podání
přiznání

v letošním
roce

Daň silniční za rok 2020 1. února 2021 1. dubna
2021

Daň z nemovitých věcí za rok 2021 1. února 2021 1. dubna
2021

Daň z příjmů
fyzických osob za rok
2020

papírová forma přiznání 1. dubna 2021 3. května
2021

elektronická forma přiznání 3. května 2021 1. června
2021

podání přiznání v zastoupení 
daňovým poradcem či advokátem

1. července 2021 1.
července

2021 
(Generální
pardon se

této situace
netýká)

podání poplatníkem, který má zákonem uloženou
povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem

1. července 2021 1.
července

2021 
(Generální
pardon se

této situace
netýká)

Daň z příjmů
právnických osob za
rok 2020

papírová forma přiznání (výjimečně) 1. dubna 2021 3. května
2021

elektronická forma přiznání 3. května 2021 1. června
2021

podání přiznání v zastoupení 1. července 2021 1.
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daňovým poradcem či advokátem července
2021 

(Generální
pardon se

této situace
netýká)

podání poplatníkem, který má zákonem uloženou
povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem

1. července 2021 1.
července

2021 
(Generální
pardon se

této situace
netýká)

Podrobnosti k jednotlivým daním najdete na webových stránkách Finanční správy:

Daň z nemovitých věcí => informace o tom, kdo musí podat, jakým způsobem zaplatit a odevzdat daňové přiznání naleznete
v Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2021

Silniční daň => veškeré praktické informace silniční dani pak v Informace k dani silniční za rok 2020

Daň z příjmů => informace vztahující se k dani z příjmů, včetně formulářů a informací k jejich vyplnění, jsou dostupné na
internetových stránkách: Daň z příjmů | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)

Finanční správa také připravila seznam nejčastějších otázek a odpovědí  k dani z příjmů fyzických a právnických osob a
také příjmů ze závislé činnosti
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