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VARIABILNÍ DOTAHOVÁNÍ KÓDŮ  
DPH PŘI FAKTURACI ZAKÁZEK 
 
 

 

  SSttrruuččnnýý  ppooppiiss  

 

Funkcionalita umožňuje vystavovat faktury vydané do jednoho pořadače, na kterých je automaticky 

sazba a kód DPH určena na základě údajů na zakázce (servis, prodej, půjčovna). 

  

  PPřřeeddppookkllaaddyy  

 

Funkcionalitu variabilního dotahování kódu DPH je možné instalovat na všech databázích Helios Green 

verze 42 (NET), kde je instalováno řešení Helios Green AUTOMOBILY. Dále je nutné v databázi 

evidovat ke každé organizaci ty faktory, které přiřazení odlišného kódu DPH mohou ovlivňovat. 

 

  DDeettaaiillnníí  ppooppiiss  
 

 Definice podmínek – Pro každou řadu zakázky lze definovat, zda se při jejím použití má přenos 

kódu a sazby DPH ze zakázky na fakturu vydanou aplikovat. Po spuštění fakturace, event. 

vystavení dobropisu je pak přenesen kód DPH a odpovídající sazba na doklad faktury/dobropisu. 

  

  Přidělení kódů DPH – Každá uživatel (organizace) může definovat libovolný systém pravidel, na 

základě kterých se určí, jaký kód DPH odpovídá konkrétní zakázce. Jednotlivá pravidla jsou pak 

aplikována při zadávání atributů, které je mohou ovlivnit  

  

  Faktory ovlivňující dotažení DPH a sazby na zakázce – Nejčastěji je rozhodujícím kritériem pro 

dotahování DPH organizace zákazníka z pole komu fakturovat a stát, který je této organizaci 

přiřazen (tuzemsko -zahraničí). Také záleží na tom, zda je daná země členem EU. V některých 

případech může mít takový zákazník i více daňových registrací a pro daný nákup služeb či zboží 

využívá jinou než domovskou.   

  

OObbeeccnněě  jjee  ffuunnkkcciioonnaalliittaa  vvaarriiaabbiillnnííhhoo  ddoottaahhoovváánníí  kkóóddůů  DDPPHH  nnaa  zzaakkáázzkkuu  vvhhooddnnáá  pprroo  oorrggaanniizzaaccee  

ppoouužžíívvaajjííccíí  IISS  HHeelliiooss  GGrreeeenn,,  kktteeřříí  ppřříílleežžiittoossttnněě  ddooddáávvaajjíí  ssvvéé  pprroodduukkttyy  ččii  sslluužžbbyy  oorrggaanniizzaaccíímm  vv  zzaahhrraanniiččíí,,  

aallee  nneenníí  ttoo  jjeejjiicchh  hhllaavvnníí  zzaamměěřřeenníí..  DDííkkyy  ttoommuuttoo  rroozzššíířřeenníí  nneenníí  nnuuttnnéé  pprroo  kkaažžddýý  ddrruuhh  zzaakkáázzkkyy  aa  

pprroovvoozzoovvnnuu,,  kkddee  ssee  ooddeehhrráávvaajjíí,,  vvyyttvváářřeett  ssppeecciieellnníí  ppoořřaaddaaččee  ss  ppřřeeddeemm  ddeeffiinnoovvaannoouu  kkoonnffiigguurraaccíí  ddoottaažžeenníí  

kkóóddůů  DDPPHH..    

  

DDoossttaatteeččnnáá  aauuttoommaattiizzaaccee  ddoottaahhoovváánníí  nnaa  zzáákkllaadděě  ddeeffiinnoovvaannýýcchh  pprraavviiddeell  ppaakk  eelliimmiinnuujjee  zzbbyytteeččnnéé,,  

nnáásslleeddnněě  oobbttíížžnněě  řřeeššiitteellnnéé,,  aaddmmiinniissttrraattiivvnníí  cchhyybbyy  ppřřii  eevviiddeennccii  aa  zzpprraaccoovváánníí  ttaakkoovvýýcchh  ttyyppůů  zzaakkáázzeekk..  


