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Postup p ři používání OBDOBÍ DPH + dodate čné přiznání 
 
 

Od verze 4.6 účetnictví 6K WIN obsahuje program možnost použití rozdílného účetního 
období a období pro vykazování DPH. Této možnosti lze  využít zejména při potřebě vykázat část 
dokladů zaúčtovaných v novém roce do dodatečného přiznání za prosinec předchozího roku.  

 
Podmínkou je rozšíření struktury účetní položky o OBDOBÍ DPH a označení (číslo) 

dodatečného přiznání. Podle tohoto čísla a OBDOBÍ DPH umožňuje program vytisknout i několik 
dodatečných přiznání k DPH např. za prosinec předchozího roku. 

 
Po rozšíření struktury se Sestavy pro finanční úřady tisknou za OBDOBÍ DPH , pokud není 

vyplněno, platí účetní období. 
 
 
 
 

1. zapnout OBDOBÍ DPH  → na seznamu firem je vlevo šipka u firmy, u které bude rozšířena 
struktura, horní lišta – Firma – Dynamické rozšíření struktury 

 

 
 
 
 
 

2. Pokud není potřeba mít stále aktivní nové okno OBDOBÍ DPH, vypnete jej → M (Možnosti) – 
vpravo OBDOBÍ DPH – zatržítko 
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3. Vykázání dodate čného da ňového p řiznání (DDAP) 
• Možnosti – vpravo OBDOBÍ DPH – zrušit zatržítko 
 
• doklad pořídíte do aktuálního (ú četního) období a dole doplníte do nového okna 

OBDOBÍ DPH období pro podání DDAP + ozna číte dodate čné přiznání 
pořadovým číslem, to je klí čovým údajem pro výb ěr doklad ů do dodate čného 
přiznání  

 
 
• každému DDAP je potřeba dát jiné označení – tedy i dalšímu DDAP za stejné 

období! 
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4. Tisk dodate čného p řiznání + záznamní povinnosti  
 

• Sestavy pro finanční úřady – Daňové přiznání – období, za které bude DDAP 
(2004/12) + zatrhnout Omezit za hlášení OD-DO 

 
 

 
 
 

• Sestavy pro finanční úřady – Záznamní povinnost – období, za které bude DDAP 
(2004/12) + zatrhnout Omezit za hlášení OD-DO 
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5. Kontroly: 
 

• jak zkontrolovat, zda  je v ú četním období ú čtováno na jiné da ňové období  → 
Nástroje a pomůcky – Kontrola souvztažností období účetní a OBDOBÍ DPH – zvolte 
účetní období a přehled vykáže všechna OBDOBÍ DPH v něm použitá 

 

 
 
 

• jak ozna čit všechny doklady za da ňové období  → Nástroje a pomůcky – Kontrola 
souvztažností období účetní a OBDOBÍ DPH – zvolte účetní období a přehled vykáže 
všechna OBDOBÍ DPH v něm použitá. Kliknutím na počet dokladů za určité období a 
stiskem klávesy F5 se automaticky označí všechny doklady za toto OBDOBÍ DPH. 
Následně s těmito vybranými doklady pracujete jako s označenými. 

 
 
• obraty ú čtů za účetní nebo da ňové období:   

a) nabídka Sestavy – Sestavy za typy DPH – Přehled za všechny typy DPH 
(účty x typy) – za období ÚČETNÍ 2005/01 = vykáží se stavy účtů tak, jak 
jsou v hlavní knize 

 
b) nabídka Sestavy – Sestavy za typy DPH – Přehled za všechny typy DPH 

(účty x typy) – za období DAŇOVÉ 2005/01 = vykáží se stavy účtů ze 
sestav pro finanční úřady 

 
c) nabídka Sestavy – Sestavy za typy DPH – Přehled za všechny typy DPH 

(účty x typy) – za Rozdíl : (účetní) období nahoře i Daňové období (pod 
volbou Rozdíl) je stejné období 2005/01 = vykáže se pouze suma rozdílu 
mezi obdobími 

viz bod a) 
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viz bod c) 

 
 
 
 

• označení doklad ů za určité OBDOBÍ DPH a OZNA ČENÍ → Označit – Označit za 
kombinaci položek : Omezit obdobím DPH + omezit označením hlášení DPH 

 

 
 
 
 
 
Zpracovala Diana Klánová 
Vytvořeno dne  5.1.2005 
Upraveno dne 2.10.2007 


