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DPH

DPH je nepřímou daní našeho daňového 
systému a zároveň tou nejsložitější. Tato daň je 
zahrnuta v ceně majetku a služeb. Výrobce nebo 
prodejce DPH připočítá k ceně výrobku nebo 
služby a zákazník ji zaplatí společně s cenou. 
Plátci DPH mají nárok na vrácení DPH, kterou 
zaplatili při nákupu. Naopak plátci DPH musí
odvést DPH získanou z prodeje.
DPH upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o DPH.



DPH

Plátce DPH
a) povinně: je-li obrat za nejvýše 12 po sobě
jdoucích měsíců vyšší než 1 mil. Kč,
b) dobrovolně: na vlastní žádost (např.: nakupuje 
a prodává plátcům DPH).

Plátci DPH se musí registrovat u finančního 
úřadu.



DPH

Zdaňovací období:
a) čtvrtletní: obrat za kalendářní rok do 10 mil. 
Kč (lze i měsíčně),
b) měsíční: 

- v roce, kdy je plátce DPH registrován,
- v bezprostředně následujícím roce,
- roční obrat přesáhl 10 mil. Kč.
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Sazby DPH (v roce 2013):
a) základní 21 % (většina zboží a služeb),
b) snížená 15 % (základní potraviny).
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Způsob výpočtu DPH:
a) zdola: základ daně x 0,21 (0,15),
b) shora: celková částka s DPH x koeficient.
Koeficienty:
-u sazby 15 % = 0,1304 (15/115)
-u sazby 21 % = 0,1736 (21/121)

Zaokrouhlování DPH: na celé Kč nebo na haléře 
(matematicky).
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Přenesení daňové povinnosti:
- u stavebních a montážních prací pro plátce 
DPH,
- povinnost přiznat a zaplatit DPH na výstupu je 
přenesena na příjemce, 
- poskytovatel těchto služeb vystaví daňový 
doklad bez DPH a uvede na něj údaj, že „daň
odvede zákazník“,
- příjemce tento doklad akceptuje tím, že doplní
výši DPH.
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Účtování DPH
Účet 343 - DPH je účet neutrální, tzn., že při 
nákupu se na něj účtuje jako na aktivní účet 
(pohledávka za FÚ) a při prodeji jako na pasivní
účet (závazek vůči FÚ).
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Schéma účtu DPH:

nákupy prodeje

(DPH ze vstupů) (DPH z výstupů)

(pohledávka za FÚ) závazek vůči FÚ

nadměrný odpočet daňová povinnost

(je-li KZ na MD) (je-li KZ na Dal)

MD                     343 - DPH                           D
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