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Zaúčtování - režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a  

Ve zprávách MF ČR č. 5/2011 byly zveřejněny postupy pro účtování režimu přenesení daňové 
povinnosti.  
 
 
V následujících příkladech budou uvedeny příklady pro variantu:  
 
Plátci DPH, kteří nemají zřízen SÚ 241 – Běžný účet a k němu i oddělený bankovní účet budou do 
doby zřízení SÚ 241 a odděleného bankovního účtu účtovat o přenesení daňové povinnosti přes 
položku rozpočtové skladby 8901 – Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a 
výdajů vládního sektoru.  
 
 
1. Dodavatel vystavil fakturu za opravu oken u bytového domu na 10 000 Kč. Faktura je vystavena 
bez DPH. Na faktuře je uvedeno, že faktura podléhá režimu podle § 92a a sazba je 14 %. 

 

Dodavatel 
 

Vystavené 
faktury 

Odběratel 
(plátce DPH) 

Režim přenesení daňové 
povinnosti dle § 92a  

 Faktura za stavební 
práce, které jsou pro 
osvobozenou činnost 
 (např. oprava oken u 
bytového domu) 

Fakturuje bez DPH  
- na faktuře je 
uvedeno, že faktura 
podléhá režimu 
podle § 92a 

Obec, PO 
- příjemce faktury 
- daň na vstupu není 
uplatněna 

Platí režim §92a 
Pro 14% sazbu: 
TD 063, který vygeneruje ještě 
druhý TD 563, který zajistí odvod 
daně na výstupu. TD 063 se 
neuplatní na daňovém přiznání. 
 

 
 

a) Tabulka DPH: 
 Řádek daňového přiznání Základ  Daň 

TD 063 Nejde do přiznání 10 000 1 400 

TD 563 (TD se automaticky vygeneruje) 11 10 000 1 400 

 
b) Předpis, když neuplatním DPH na vstupu: 

Kč MD Dal 

11 400 511  

10 000  321 

 1 400  343  025 (AU DPH na výstupu) 

 
c) Platba: 

Kč MD Dal 

10 000 321  

11 400  231 par., pol. 

 1 400 231 pol. 8901 *  

 
 * Pokud se položka 8901 používá i na jiné zaúčtování, lze si ji pro účely evidence DPH označit např. 
v údaji Org 
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2. Dodavatel vystavil fakturu za opravu přístřešku na 10 000 Kč. Faktura je vystavena bez DPH. Na 
faktuře je uvedeno, že faktura podléhá režimu podle § 92a a sazba je 20 %. 
 

Dodavatel 
 

Vystavené 
faktury 

Odběratel 
(plátce DPH) 

Režim přenesení daňové 
povinnosti dle § 92a  

 Faktura za stavební 
práce, které jsou pro 
zdaňovanou činnost 
 (např. oprava 
přístřešku pro těžbu 
dřeva) 

Fakturuje bez DPH  
- na faktuře je 
uvedeno, že 
faktura podléhá 
režimu podle § 
92a 

Obec, PO  
- příjemce faktury 
- daň na vstupu je 
uplatněna: 

• plně nebo 

• je krácena 
nebo 

•  je uplatněna 
poměrně 

Platí režim §92a 
Pro 20% sazbu: 
TD 164, který vygeneruje ještě 
druhý TD 564, který zajistí odvod 
daně na výstupu.  

 
 
a) Tabulka DPH: 

 Řádek daňového přiznání Základ  Daň 

TD 164 43 10 000 2 000 

TD 564 (TD se automaticky vygeneruje) 11 10 000 2 000 

 
 
 
b) Předpis, když uplatním DPH na vstupu: 

Kč MD Dal 

10 000 511  

2 000 343 037  

10 000  321 

2 000  343  027 (AU DPH na výstupu) 

 

c) Platba: 
Kč MD Dal 

10 000 321  

 12 000  231 par., pol. 

 2 000 231 pol. 8901 *  

 
 * Pokud se položka 8901 používá i na jiné zaúčtování, lze si ji pro účely evidence DPH označit např. 
v údaji Org 
 

Zpracovala: I. Mrtková 
Dne: 20. února 2012 


