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Příklad na daň z přidané hodnoty 
za poslední zdaňovací období – podnikatelé 

Čtvrtletní (Q) plátce DPH: 

Žabička s.r.o. 
Horní Dolní 733 33 
IČO: 154 02 180 
ID datové schránky: xyzb7i7 

Účetní obce: Miluše Nováková 

Zálohový koeficient v krácené výši (§ 76 ZDPH) pro rok 202x činí 85 %. 
Firma právnická osoba má živnost na vedení účetnictví, poskytuje daňové poradenství, dále pořádá školení, 
z nichž některá jsou akreditovaná MŠMT ČR. 
Má ve vlastnictví nemovitou věc, ve větší části budovy provozuje školení a používá ji pro další potřeby vlastní 
živnostenské činnosti a část prostoru pronajímá kosmetičce, která není plátcem DPH.  

Údaje k poměrnému koeficientu: 
Firma – právnická osoba pořídila osobní automobil. V této souvislosti byly vystaveny v roce 202x tyto doklady: 
28. 5. –  zaplacena záloha ve výši 20 000 Kč + 21 % DPH – doklad k přijaté platbě
22. 7. –  převzato vozidlo, celková hodnota vozu činí 700 000 Kč + 21 % DPH, odečtena záloha ve výši 20 000 Kč

od základu daně bez DPH 
27. 7. –  automobil zaregistrován do registru vozidel a přidělena SPZ

Plátce hodlá nárok na odpočet daně na vstupu uplatnit v poměrné výši (pouze 75 %), neboť automobil bude 
přidělen zaměstnanci, který ve společnosti již pracuje dlouho a jeho podíl soukromých jízd se vždy vešel do 25 % 
celkového počtu ujetých kilometrů (§ 75 ZDPH).  

Č. Datum Text 
Poměrný nárok § 75/1 ZDPH 

Kč MD Dal 

1. 20. 8.

Montáž autorádia (výdaje 
charakteru technického 
zhodnocení) 

12 000 (042) 
548 321 

DPH 75% nárok 

DPH 25% - neuplatněna 

2. 30.10. 

Výpočet 
koeficientu na 

konci roku 

soukromé jízdy % služební jízdy % ZHODNOCENÍ 

Rok Výpočet Částka v Kč Řádek DP Poznámky 

202x 
(první rok) 

V příloze máte přiloženy Q přiznání za období  1. – 3. Q roku 202x 




