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Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty
Systém WAK INTRA - modul Účetnictví
menu Přiznání DPH / Formuláře /
- seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 – vzor č.17) - volba Export do xml
- seznam Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty (25 5521 MFin – vzor č.2 ) - volba Export do xml
- seznam Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH - volba Export do xml
Pomocí těchto voleb vytvoříte datové soubory (název souboru může být jakýkoliv), jehož obsah i přípona
bude XML. Soubory budou vytvořeny v předepsaném formátu pro aplikaci EPO2 (EPO = elektronické
podání).
Tyto soubory nejsou určeny k přímému odeslání Finanční správě, jsou generovány jako
podklady umožňující provést elektronické podání Souhrnného hlášení, Přiznání DPH a Výpisu z
evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH pomocí aplikace Finanční správy EPO.
V aplikaci EPO2 využijete importovaná data následujícím způsobem:
- provedete kontrolu správnosti dat určených k odeslání
- můžete provést opravu, korekci dat určených k odeslání
- po provedených kontrolách můžete provést odeslání formulářů přímo z aplikace
- po provedených kontrolách můžete vytvořit soubor, který odešlete na FÚ pomocí datové schránky

Jak provedete export do xml
1) Volba seznamu -zvolíte menu Účetnictví / Přiznání DPH / Formuláře / jeden z výše uvedených a
vyplníte údaje potřebné pro podání formuláře
2) Tlačítko vyhledat - stisknete tlačítko vyhledat. Dle nastavených podmínek vyhledání a zvoleného
seznamu dojde k zobrazení formuláře.
3) Tlačítko Export do xml - v horní liště zobrazeného formuláře stisknete tlačítko Export do xml. Po
stisku tlačítka se zobrazí dotaz, ve kterém vyberete volbu Uložit soubor (obr 1).
4) Okno Uložit jako - následně se zobrazí okno, ve kterém si upravíte název souboru, který bude
vytvořen a zvolíte místo, kam bude soubor uložen.
5) Tlačítko Otevřít web Portálu - kliknutím se otevřou www stránky České daňové správy

obr. 1 obrazovka systému po provedení bodů 1-3 pro formulář Souhrnné hlášení
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Aplikace EPO2
Aplikace EPO2 je aplikací Ministerstva financí ČR a najdete ji na Daňovém portálu České daňové
správy.

Informace o aplikaci EPO2
Na níže uvedené internetové adrese se můžete s aplikací elektronického podání blíže seznámit
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/seznameni.faces

Spuštění aplikace EPO a načtení xml souborů
Internetová adresa Daňového portálu, na kterém můžete provést elektronické zpracování formulářů je:
http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces. WWW stránky Daňového portálu také můžete
otevřít přímo z WAK INTRA pomocí tlačítka umístěného na při zobrazení daného formuláře (viz
předchozí popis exportu souboru XML).

Postup načtení dat do aplikace:
1)
2)
3)
4)
5)

spuštění aplikace EPO v internetovém prohlížeči - body a) b)
výběr zpracovávaného formuláře - bod c)
načtení souboru – bod d)
výběr souboru a načtení dat bod e)
zpracování a odeslání dat

a) Vstup do daňového portálu

b) Vstup do elektronických formulářů

Obrazovku najdete na:

Obrazovku najdete na:

http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces

kliknete na odkaz
Elektronická podání pro daňovou správu

kliknete na odkaz
Elektronické daňové formuláře

Po kliknutí na odkaz Elektronické daňové formuláře se zobrazí obrazovka s výběrem formulářů, které
máte možnost elektronicky zpracovávat.
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c) Výběr zpracovávaného formuláře
Nalezněte požadovaný formulář a klikněte na odkaz.

Po kliknutí na odkaz se zobrazí obrazovka pro vybraný formulář:

d) Pro načtení souboru zvolte volbu Načtení souboru
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e) Výběr souboru a načtení dat
Pomocí volby Procházet vyberete uložený xml soubor z Vámi zvoleného umístění.
Načtení dat provedete stiskem tlačítka Načíst.
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f) Zpracování formuláře
Dle pokynů v návodu aplikace EPO provedete kontroly importovaných dat, můžete je opravit resp.
doplnit. Před odesláním si můžete vytisknout opis a data uložit. Na závěr bezchybný formulář odešlete
na FÚ nebo uložíte dokument k odeslání pomocí datové schránky. Z aplikace můžete také získat
potvrzení o podání.
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