
Nastavení systému INFOwin pro 

přebesenou daňovou povinnost. 

Nejdříve v modulu „Hlavní kniha“ v menu „Tabulky“ přidáte nové kódy pro vstupní a výstupní 

přenesenou daňovou povinnost. 

 

U vstupní přenesené daňové povinnosti bude nastavení vypadat podle obrázku. Důležitá je sazba 0% 

na dokladu a příslušná sazba v kolonce „přiznání“. Dále vyplníte čísla řádku a čísla účtu. Když potom 

budete zapisovat doklad zvolíte tento typ DPH program automaticky vypočíta velikost DPH pro odvod 

i odpočet. 



 

U uskutečněné přenesené daňové povinnosti může nastavení vypadat například takto. Zde můžete 

vyplnit pouze procento PDP, které má funkci pouze pro zobrazení na dokladech. 



 

V dalším kroku v modulu „Saldokonto odběratelů“ v menu „Servis“ „Nastavení parametrů modulu“ 

vyberete příslušné kódy pro nastavení povinnosti. 

 



Pomocí „?“ vedle položky můžete vybrat kódy přímo z tabulky kódů DPH jejich zaškrtnutím. 

 

Další krok je nastavení tabulky kategorií pro přenesení daň povinnosti. Tabulka slouží pro určení jaký 

typ odpadu nebo stavební práce se prováděl. Číselník můžete naplnit sami nebo využít tlačítko pro 

import z našeho webu. 

 

Po stisknutí tlačítka se zobrazí tabulka pro import s možností označit některé kategorie a ty potom 

načíst do vašeho číselníku. 



 

Při zadání došlých dokladů například došlých faktur je třeba zvolit při zápisu DPH příslušný kód pro 

přenesenou daňovou povinnost. Po vybrání a stisknutí enteru se doplní předpis faktury do tohoto 

kódu a po dalším enteru se zobrazí rozpočítané DPH. 

 



Pro přílohu k přiznání DPH o přenesení daňové povinnosti je třeba doplnit další informace pomoci 

níže označeného tlačítka. 

 

Zde lze rozepsat odpady nebo práce a především jim přiřadit jejich kódy. 

 



Zaúčtování dokladu pak bude vypadat například takto: 

 

Dph je uvedeno kladným číslem i záporným. 

U vystavených dokladů je postup velmi podobný. Pokuď  vystavujete faktury ve fakturaci, můžete kód 

odpadu nebo práce zapsat přímo u fakturované položky. 



 

Vlastní příloha k přiznání se vytváří v modulu „Hlavní kniha“ „Evidence DPH“ „Přenesení daňové 

povinnosti“. Zobrazí se formulář pro výběr období a typu přiznání (dodavatel, odběratel). Pomocí 

tlačítka „Vytvořit přehled dokladů“ můžete vytvořit sestavu s podrobným rozpisem a přehledem 

podkladů. Provádí se také kontrola na dokladech jestli všechny obsahují rozpis položek pro 

přenesenou daňovou povinnost.  



 

Sestava vypadá například takto: 

 

Tlačítko „Vytvořit elektronické podání pro daňovou správu“ se vytvoří soubor XML pro načtení na 

daňovou správu.  



 

Tlačítkem „Otevřít portál daňové správy pro podání“ se zavolá internetový prohlížeč do kterého 

pomocí CTRL+V přenesete cestu odkud načíst podklad pro přiznání. To se do portálu načte můžete jej 

zkontrolovat a případně ihned podat. 



 

 


