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Tento dokument popisuje změny, které v systému WAK INTRA umožňují zahrnout do výpočtu 
přiznání DPH doklady, zaúčtované do období předcházejícímu období sestavení přiznání DPH a 
provádět snadněji kontroly DPH v modulu Účetnictví pomocí rozšířených podmínek vyhledání.

Přehled hlavních změn

 nová skupina “Další období“ na formuláři Podmínky pro vyhledání v modulu Účetnictví / Přiznání DPH 
/ Formuláře

 nový zaškrtávací box Doklady dle data přijetí na formuláři Podmínky pro vyhledání v modulu 
Účetnictví / Přiznání DPH / Formuláře

 rozšíření podmínek pro vyhledání o pole Sazba DPH (kód DPH), datumů Přijetí a DUZP v modulu 
Účetnictví / Účetní doklady

Podmínky vyhledání pro výpočet přiznání DPH – Další období
Tato skupina slouží k zadání doplňujících podmínek sestavení Přiznání DPH. Umožňuje zahrnout do přiznání 
DPH doklady, které z hlediska data přijetí spadají do hlavního zpracovávaného období, ale jsou účtovány v období 
předcházejícím.
Zadáním těchto podmínek je výpočet přiznání opakován a výsledné částky jsou připočítány k výsledkům za hlavní 
období. 
Upozornění: - tento doplňkový výpočet se provádí pouze pro přijatá plnění.

- skupina “Další období“ je zobrazena pouze v případě, že je výpočet prováděn i za účetní období.

Modul Účetnictví / Přiznání DPH / Formuláře
Standardně se podmínky pro výběr dokladů pro výpočet DPH zobrazují v minimalizované podobě. Pro zobrazení 

skupiny “Další období“ klikněte na symbol .

Tento obrázek zobrazuje doporučené nastavení období pro správné provedení výpočtu.
Význam jednotlivých polí:
Datum UZP/Přijetí od /do: slouží pro zadání rozsahu datumů, za které se provádí přiznání DPH
Účetní období od /do: slouží pro zadání účetního období, které předcházelo období sestavení přiznání DPH
Box Doklady dle data přijetí: doklady vystavené před 1.4.2011 budou do přiznání budou zahrnuty dle data přijetí. 

Poznámka: Pokud není box zaškrtnut, jsou doklady vystavené před 1.4.2011 do přiznání zahrnuty dle 
data UZP.
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Podmínky vyhledání účetních dokladů

Modul Účetnictví - Účetní doklady
Za účelem provádění kontrol DPH mezi prvotními doklady a účetnictvím byly rozšířeny podmínky pro vyhledání 
účetních dokladů. Rozšíření podmínek je přístupné za následujících podmínek:
Seznamy: Základní a Deník dle účtů
Typ účetního dokladu: účetní doklady přijatých faktur, účetní doklady vydaných faktur
Tato úprava umožňuje provádět výběr dokladů za rozsahy datumů přijetí a UZP na fakturách. Dále je možné zvolit 
kód DPH.
Doporučení: V případě, že pro zobrazení zvolíte seznam Deník dle účtů bude seznam zaúčtovaných faktur 
zobrazen strukturovaně po jednotlivých účtech.




