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5 věcí, na které nesmí plátce DPH začátkem roku zapomenout

Začátek nového kalendářního roku klade na poplatníky a plátce daní vždy zvýšené nároky, a proto je
vhodné v tomto období věnovat svým daňovým povinnostem zvýšenou pozornost.
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Začátek nového kalendářního roku klade na poplatníky a
plátce daní vždy zvýšené nároky, a proto je vhodné
v tomto období věnovat svým daňovým povinnostem
zvýšenou pozornost.
V dnešním článku se zaměříme na 5 věcí, které je
vhodné na přelomu roku prověřit z pohledu DPH.

1. Výpočet vypořádacího koeficientu

Plátce, který uskutečňuje jak plnění zdanitelná, tak i
osvobozená bez nároku na odpočet, musí zákonitě krátit
své vstupy a nároky na odpočet. Výpočtem a
vypořádáním DPH na vstupu se zabývá § 76 a
následující zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty („ZDPH“). Vypořádání DPH a výpočet
vypořádacího koeficientu se provede vždy v daňovém přiznání za prosinec příslušného roku.

Takto vypočtený vypořádací koeficient se rovněž použije jako zálohový koeficient pro rok následující.

2. Výpočet poměrného koeficientu

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : 5 věcí, na které nesmí plátce DPH
začátkem roku zapomenout
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https://www.daneprolidi.cz/o-portalu-dane-pro-lidi.htm
https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/autor/bc-tomas-krul
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=2550034-2550073&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=2547949&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=2547949&f=3
https://www.daneprolidi.cz/clanek/5-veci-na-ktere-nesmi-platce-dph-zacatkem-roku-zapomenout.htm
https://www.daneprolidi.cz/priklady-z-praxe/dodatecne-priznani-podane-po-uplynuti-lhuty-pro-stanoveni-dane-a-postup-spravce-dane-.htm
https://www.daneprolidi.cz/objednat-pristup


Daňová evidence a DPH

Související články
Kontrolní hlášení v příkladech
Zákon o DPH – registrace osoby povinné k dani za identifikovanou osobou
Deset nejdůležitějších změn zákona o DPH pro rok 2019
Skonta a bonusy z pohledu DPH a daní z příjmů
10 nejdůležitějších tipů pro plátce DPH

Související předpisy SZČR
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
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https://www.daneprolidi.cz/priklady-z-praxe/danova-evidence-a-dph.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/kontrolni-hlaseni-v-prikladech.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/zakon-o-dph--registrace-osoby-povinne-k-dani-za-identifikovanou-osobou.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/deset-nejdulezitejsich-zmen-zakona-o-dph-pro-rok-2019.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/skonta-a-bonusy-z-pohledu-dph-a-dani-z-prijmu.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/10-nejdulezitejsich-tipu-pro-platce-dph.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235

