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DMS Klient – změny pro rok 2016 

Interní daňové doklady 

Pro evidenci interních daňových dokladů a jejich správné načtení do Kontrolního výkazu 

doporučujeme od 1.1.2016 používat následující postup: 

1) NASTAVENÍ PROGRAMU 

V menu Správce, Soubory, Nastavení programu – zatrhnete parametr „Zadávat v interním daňovém dokladu 
obchodního partnera“ : 

 
 

2) INTERNÍ DAŇOVÝ DOKLAD 

Menu Účetnictví,Ostatní evidence, Interní daňové doklady  použijete na interní doklady, které mají náležitosti 
daňových dokladů: 

- leasingové splátky 
- doplňující daňové doklady (např. opravný daňový doklad k dokladu již dříve pořízenému v jiné agendě) 
- vrácení DPH atd. 



  

Softapp s.r.o., Kouty 1419, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: +420 571615244 

[2] 

25.5.2001 verze 1.0 

Softapp  s.r.o. 
 

 

DMS Klient – změny pro rok 2016 

Při zaevidování IDD do údaje Kód vyplníte kód obchodního partnera, ke kterému se vztahuje daňový doklad.  

 

Tlačítko „Interní daňový doklad“ po označení myší změní popis na „Doplňující daňový doklad“ 

 

U doplňujícího daňového dokladu lze vybrat agendu (Dodavatelé, Odběratelé, Pokladna) a číslo dokladu, ke 
kterému se daňový doklad vztahuje.  

Jestliže se daňový doklad nevztahuje ke konkrétnímu dokladu ze žádné agendy, vyberete agenda „Ostatní“ a do 
kolonky „Doklad“ zapíšete evidenční číslo daňového dokladu. Možno zadat libovolný text (např. č. leasingové 
smlouvy). Číslo dokladu se přenese do Kontrolního hlášení do pole „Ev.číslo daňového dokladu“. 

 

Ostatní náležitosti interního daňového dokladu vyplníte obvyklým způsobem – popis dokladu, číslo řádku 
přiznání, částku, základ daně a daň a procento sazby DPH.  Přes tlačítko „Likvidace“ může interní daňový doklad 
vstoupit i do účetnictví. 
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Do Kontrolního hlášení se doklad zařadí automatickým výpočtem. 

 

 

Jestliže potřebujete IDD zařadit do jiného oddílu KH, než byl zařazen automaticky při výpočtu, je možno v opravě 
IDD změnit v kolonce „Kód KH“ oddíl KH nebo jej z hlášení vyloučit zadáním kódu NKH. 

 

 


