Změny ve výpočtu DPH a v zaokrouhlování
hotovostních dokladů od 01.04.2019
(zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění
zákon č. 235/2004 Sb., § 36 a 37)
Původní verze ZoDPH

Nová verze ZoDPH

1) Výpočet zdola pomocí sazby DPH
• bez DPH 396,69
• sazba 21 % ( * 1,21)
• DPH = 83,31
• včetně DPH 480,00

1) Výpočet zdola pomocí sazby DPH
• bez DPH 396,69
• sazba 21 % ( * 1,21)
• DPH = 83,31
• včetně DPH 480,00

2) Výpočet shora pomocí koeficientu DPH
• včetně DPH 480,00
• koeficient 21 % ( * 0,1736)
• DPH 83,33
• bez DPH 396,67

2) Výpočet shora pomocí sazby DPH
• včetně DPH 480,00
• sazba 21 % ( / 1,21)
• bez DPH 396,69
• DPH 83,31

(hodnota koeficientu je stanovena zákonem na 4
desetinná místa)

3) Zaokrouhlení dokladů (účtenky a ZDD)

3) Zaokrouhlení dokladů (účtenky a ZDD)

zaokrouhlení u hotovostních dokladů spadá do
základu DPH (DPH se tedy vypočítá z hodnoty
dokladu včetně zaokrouhlení)
•
•
•
•
•

(zde si pomůžeme úpravou koeficientu na plný
počet desetinných míst)

zaokrouhlení hotovostních dokladů se nezahrnuje
do částky včetně DPH (DPH se tedy vypočítá
z hodnoty dokladu bez zaokrouhlení)
•
•
•
•
•

hodnota zboží: 44,50 včetně DPH
sazba DPH: 21 %
k placení: 45,00 (zaokrouhlení 0,50)
základ DPH: 37,19 (45,00 * koeficient)
DPH: 7,81

hodnota zboží: 44,50 včetně DPH
sazba DPH: 21 %
k placení: 45,00 (zaokrouhlení 0,50)
základ DPH: 36,78 (44,50 / sazba)
DPH: 7,72

Poznámka: výpočet koeficientu pro výpočet DPH shora, v původní verzi ZoDPH včetně zaokrouhlení
na 4 desetinná místa, je následující:

%
+

%

Nastavení výpočtu DPH a zaokrouhlení
v systému DeCe SKLAD
Volba v menu „Pomocné agendy – Nastavení parametrů – Nastavení
konfigurace DPH“

1) Stisknout tlačítko na pravé straně nahoře pro výběr aktuálních sazeb DPH (též klávesa <F3>)

2) Vybrat variantu „I“ platnou od 01.04.2019

3) Zkontrolovat, zda nedochází k zaokrouhlení DPH

4) Zkontrolovat, zda se koeficienty vypočítávají podle vzorce

5) Potvrdit a zapsat nastavení volbou Zápis věty (nebo tlačítkem „Z“)

Volba v menu „Pomocné agendy – Nastavení parametrů – Nastavení hlavních
parametrů systému“

1) Vybrat 4. záložku (Ostatní parametry)

2) Zkontrolovat, zda je správně nastavené zaokrouhlení hotovostních dokladů, bezhotovostních
dokladů a dokladů placených platební kartou (zaokrouhlují se pouze doklady placené hotově)

3) Zapsat nastavení volbou Zápis věty (nebo tlačítkem „Z“)

Nastavení výpočtu DPH a zaokrouhlení
v systémech DeCe HOTEL
a DeCe RESTAURACE
Volba v menu „Údržba systému – Nastavení parametrů systému“

1) Vybrat 4. záložku (Nastavení DPH) a stisknout tlačítko pro výběr aktuálních sazeb DPH

2) Vybrat variantu „I“ platnou od 01.04.2019

3) Zkontrolovat, zda nedochází k zaokrouhlení DPH

4) Zkontrolovat, zda se koeficienty vypočítávají podle vzorce

5) Vybrat 2. záložku (Základní parametry) a zkontrolovat, zda je správně nastavené zaokrouhlení
hotovostních dokladů, bezhotovostních dokladů a dokladů placených platební kartou
(zaokrouhlují se pouze doklady placené hotově)

6) Zapsat nastavení volbou Zápis věty (nebo tlačítkem „Z“)

