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Příjmové agendy a kontrolní hlášení 

 

Zálohy (platební kalendář) 

Zálohy hrazené na základě rozpisu záloh (platebního kalendáře) vytvářejí v účetnictví doklady „vydané 

faktury k přijatým platbám“. Po kontrolní hlášení je důležité u některých úhrad uvádět Ev. číslo DD a označit 

doklad jako Zvláštní DD. 

 

Kdy uvádět  Evidenční číslo DD a zaškrtnout Zvláštní DD?  

 Celkový rozpis záloh (platební kalendář) na dané období převýší částku 10 tis. Kč.  

 Partner je podnikatel (má přidělené DIČ).  

 

Co je Evidenční číslo daňového dokladu? 

Musí to být číslo, které uvede partner (podnikatel) při nárokování odpočtu daně. Toto číslo je  třeba 

s partnerem dohodnout. Do budoucna bude nejvhodnější,  vydávat těmto odběratelům před začátkem 

období doklad „Platební kalendář“ s rozpisem plateb a uvedeným číslem daňového dokladu. 

 

 

Úprava programu 

Chystáme úpravu programu KEO-W Poplatky, která umožní Ev.číslo DD a  Zvláštní DD uvést ve formuláři 

Vyúčtování, odkud se bude přebírat do prvotních dokladů vznikajících při jednotlivých úhradách záloh. 

Chystáme také sestavu „Platební kalendář“. Než bude tato úprava k dispozici  (sledujte novinky), je třeba tyto 

údaje, doplnit do dokladů ručně. Mějte na paměti, že je třeba ošetřit jenom případy, které splňují výše uvedenou 

podmínku. 
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Vyúčtování  

Uzavřené vyúčtování založí do účetnictví doklad „vyúčtování zál. faktur“ a bude do kontrolního hlášení 

případně vstupovat pod svým číslem dokladu (jiným, než měl platební kalendář).  Nastavení tohoto čísla 

program zajistí automaticky  (číslo dokladu = evidenční číslo daňového dokladu). 

 

Běžná faktura (splátkový kalendář) 

Příjem zavedený v příjmových agendách jako tzv. běžná faktura může mít charakter splátkového kalendáře. 

Typicky je to výběr nájemného na základě smlouvy. Za stejných podmínek, jako je tomu u záloh (viz modrý 

box) je třeba nastavit pro platby Ev. číslo DD a Zvláštní DD. 

Pro tento typ příjmu je v aktuální verzi programu upravený formulář, který umožňuje uvést dohodnuté Ev. 

číslo DD  a Zvláštní DD tak, aby se tyto údaje naplnily do prvotních dokladů v účetnictví. 

 
 


