
Zpracování daňových přiznání k DPH v KEO4 Účetnictví 
 

Dnem 1. 4. 2019 nabyla účinnosti novela zákona o dani z přidané hodnoty, která ovlivňuje 
zpracování daňových přiznání v KEO4. Změna se týká používání zálohového koeficientu. 
Zálohový koeficient se vykazuje na řádku 52 daňového přiznání.  
 
Nové znění § 76 odst. 6 platné od 1. 4. 2019: 
Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši (§ 76 odst. 6) 
Pro výpočet nároku na odpočet daně v krácené výši ve zdaňovacích obdobích aktuálního kalendářního roku 
plátce použije koeficient vypočtený z údajů za zdaňovací období předcházejícího kalendářního roku při 
vypořádání odpočtu daně. Pokud plnění pro výpočet koeficientu za předcházející kalendářní rok neexistují, 
stanoví výši tohoto koeficientu plátce kvalifikovaným odhadem. Dojde-li ke změně hodnoty koeficientu za 
předcházející kalendářní rok na základě vyměření daně za poslední zdaňovací období předcházejícího 
kalendářního roku, je plátce povinen použít novou hodnotu tohoto koeficientu pro výpočet nároku na 
odpočet daně v krácené výši v aktuálním kalendářním roce od zdaňovacího období následujícího po 
zdaňovacím období, v němž platební výměr, kterým se vyměřuje daň za poslední zdaňovací období 
předcházejícího kalendářního roku, nabyl právní moci. 

1. Změna práce se zálohovým koeficientem 
 
Řádné daňové přiznání 
Do daňového přiznání vstupuje zálohový koeficient z parametru. Pokud dojde ke změně koeficientu 
za předcházející rok, je nutné, aby si uživatel sám v parametru nastavil nový zálohový koeficient. 
Zálohový koeficient lze upravit v Parametrech / DPH – v části formuláře Zálohové koeficienty. 
 
Dodatečné daňové přiznání v aktuálním roce 
Do dodatečného daňového přiznání vstupuje zálohový koeficient z daňového přiznání, ke kterému je 
dodatečné daňové přiznání vytvářeno.  
 

2. Postup při vytváření dodatečného daňového přiznání 
Pro účely pořízení opravy buď vzniká nový doklad, nebo se oprava provádí u již existujícího dokladu. 

Zaúčtování opravy se ukládá vždy do aktuálního účetního období. Pro dodatečné daňové přiznání je 

rozhodující údaj Datum uplatnění, který si uživatel může upravit. Vlastní dodatečné daňové přiznání 

se vytváří v nabídce DPH přes tlačítko Nový, kde se vybere Dodatečné daňové přiznání, zadá Datum 

zjištění a Období. Pokud se k danému období žádné řádné nebo řádné/opravné daňové přiznání 

nenajde, tak se zálohový koeficient převezme z parametrů DPH. 

 

 


