Nastavení plátce DPH
Pokladna pracuje jak v režimu pro plátce i neplátce DPH. Z neplátce DPH se dá pak bezproblémov? p?ejít na plátce DPH
jen zm?nou nastavení.

Nastavení plátce - neplátce DPH
V Nastavení > Chování a vzhled pokladny > Jsem plátce DPH zvolte odpovídající možnost. Nastavení se projeví
okamžit?.

Rozdíly pro plátce a neplátce
Pokladna v KLASIK režimu nenabízí výb?r da?ové sazby
Ceny ve správ? položek se zadávají pouze v prodejních cenách
P?ehledy prodeje neobsahují p?ehled a rozd?lení podle DPH
Výše DPH ani základ dan? se nezasílá na EET

Nastavení sazeb
Pro zjednodušení je možné omezit nabízené sazby DPH v nastavení
V Nastavení > Pokladna > Sazby DPH zadejte sazby DPH, které chcete nabízet. Formát zadání musí být v desetinném
?ísle, ve formátu nap? 1.21 pro 21% sazbu, 1.15 pro 15% sazbu a 1.0 pro 0% DPH.
Jednolivé sazby zadejte odd?lené ?árkou. Nap?. výchozí je "1.21,1.15,1.10,1.0"

Zm?na DPH u položek
Zkontrolujte si, že u každé položky máte správn? nastavenou sazbu DPH a není výchozí hodnota 0%. Hromadnou zm?nu
DPH u položek v ceníku m?žete nap?íklad provést v Backoffice pomocí exportu a importu dat.

Nastavení výpo?tu DPH
Podle § 37 písm. b) zákona o DPH ve zn?ní ú?inném od 1. 4. 2019 se da? vypo?te jako rozdíl mezi ?ástkou odpovídající
výši úplaty a ?ástkou, která se vypo?ítá jako podíl výše úplaty a koeficientu 1,21 v p?ípad? základní sazby dan?, koeficientu
1,15 u první snížené sazby nebo 1,1 u druhé snížené sazby dan?.
Dle p?echodných ustanovení lze do konce zá?í 2019 po?ítat da? shora „po staru“, tedy zp?sobem platným do konce b?ezna
2019. Níže uvádíme na p?íkladu oba zp?soby výpo?tu DPH shora, kdy cena v?etn? DPH ?iní K? 70 000,- a sazba dan? je 21
%.
Výpo?et DPH shora do 31. 3. 2019 a dle p?echodných ustanovení možný do konce zá?í 2019:
da? = 70 000 x (21 : 121 = 0,1736) = 12 152, základ dan? = 70 000 – 12 152 = 57 848.
Výpo?et DPH shora od 1. 4. 2019 a dle p?echodných ustanovení jediný možný od 1. 10. 2019:
da? = 70 000 – (70 000 : 1,21) = 12 149, základ dan? = 57 851 (70 000 : 1,21).

V Nastavení > Chování a vzhled pokladny > Výpo?et základu DPH si zvolte Výpo?et základu d?lením.

Ze zákona o DPH

§ 37 Výpo?et dan? u dodání zboží a poskytnutí
služby

1. Da? se vypo?te jako sou?in základu dan? a sazby dan?. Vypo?tená da? se m?že zaokrouhlit na celé koruny
zp?sobem, že ?ástka 0,50 K? a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a ?ástka nižší než 0,50 K? se
zaokrouhlí na celou korunu dol?. Cena v?etn? dan? se pro ú?ely tohoto zákona vypo?te jako sou?et základu dan?
a vypo?tené dan?.
2. Da? m?že plátce rovn?ž vypo?ítat z úplaty za zdanitelné pln?ní, která je v?etn? dan?, nebo z ?ástky stanovené
podle § 36 odst. 6, která je v?etn? dan?, a koeficientu, který se vypo?ítá jako podíl, v jehož ?itateli je ?íslo 21 v
p?ípad? základní sazby dan? nebo ?íslo 15 v p?ípad? první snížené sazby dan? nebo ?íslo 10 v p?ípad? druhé
snížené sazby dan? a ve jmenovateli sou?et údaje v ?itateli a ?ísla 100, vypo?tený koeficient se zaokrouhlí na
?ty?i desetinná místa, vypo?tená da? se m?že zaokrouhlit podle odstavce 1. Cena bez dan? se pro ú?ely tohoto
zákona dopo?te jako rozdíl ?ástky za zdanitelné pln?ní obsahující da? a vypo?tené dan? po p?ípadném
zaokrouhlení.

Revision #12
Created 15 April 2018 16:05:17 by Admin
Updated 28 September 2021 13:36:17 by Admin

