
Změny v DPH od 1.10.2019  a zpracování v 6K 

Kromě formálních změn, kdy dochází ke změně názvů a vymezení pojmů u 

přiznání DPH a KH DPH, které nemají vliv na struktury přiznání DPH, KH DPH, 

SH DPH a MOSS DPH, dochází jen k malé změna a to  

§ 46  oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky („jsem věřitel“) 

§ 74a   oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky („jsem dlužník“) 

 

Daňové přiznání k DPH: 

Obsah a struktura formuláře daňového přiznání k DPH zůstává nezměněn. Dochází pouze k 

aktualizaci vybraných názvů a popisů položek formuláře a pokynů k vyplnění daňového 

přiznání k DPH ve vazbě na novelizovaný předpis zákona o DPH. 

Řádek č. 33 zde může být vyplněn nově podle  § 46  nebo  podle § 44 (platné do 31.3.2019) 

Řádek č. 34 zde může být vyplněn nově  podle § 74a   nebo podle § 44 (platné do 31.3.2019) 

 

Kontrolní hlášení DPH: 

Obsah kontrolního hlášení DPH zůstává nezměněn. 

Dochází zde pouze ke změnám u oddílu A4 a B2 

U A4, kromě původního § 44  je zde na stejném místě ale místo označení „A“ uváděno 

označení „P“  pro  § 46  Všechna ostatní pravidla se nemění 

U B2, kromě původního § 44  je zde na stejném místě ale místo označení „A“ uváděno 

označení „P“ pro  § 74a    Všechna ostatní pravidla se nemění 

Důležité upozornění : 

V KH DPH v položce zdph_44 (A4,B2) do 30.9.2019 smí být pouze hodnoty „A“(§ 44),“N“ nebo 
mezera 

V KH DPH v položce zdph_44 (A4,B2) od 1.10.2019 smí být pouze hodnoty „A“ (§ 44),“N“ a „P“ 

(§ 46, § 74a)), mezera je zde nepřípustná , vede k nesprávně podanému KH DPH se všemi důsledky. 

Starší verze 6K v položce zdph_44 dávají „N“ (nebo „A“ (§ 44), takže lze podávat provizorně DPH od 

1.10.2019 i ve starší verzi 6K, pokud nepoužijete § 74a   nebo § 45 

 



SH DPH -  žádné změny 

MOSS DPH – žádné změny 

 

Realizace v programu 6K 

Pro odlišení  par. 44 –věřitel ( použit kód U8)  a § 46  byl zaveden nový kód UA 

Pro odlišení  par. 44 –dlužník ( použit kód U9)  a § 74a  byl zaveden nový kód UB 

Všechny ostatní kódy zůstávají v platnosti co do výčtu i významu 

Ukázka kódů 

 

 

Protože tyto kódy jdou do KH DPH i přiznání DPH, je třeba mít v aplikaci i definici, viz 

obrázek 



 

 

 

 Ukázka účtování :  barevně vyznačené jsou nové kódy a mají hodnotu 2100,00 na rozdíl od 

starých kódů , kde jsou částky 21,00 

 

 

Pořízením příslušných kódů uživatele získá pak správné XML – KH i přiznání) 



Poznámka :  podle ZDPH, zaokrouhlení (až na výjimky platby v hotovosti apod.) je součástí 

výpočtu DPH, pro tuto potřebu je  v aplikaci funkce zaokrouhlení  s výpočtem DPH 

viz obrázky 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pro dotazy, metodickou pomoc s aplikací i DPH a připomínky jsou Vám připraveni 

pracovníci 6K s.r.o. 

V Praze 31.8.2019 

 

RNDr. Josef Novotný 


