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 SDRUŽENÍ SPOLEČNÍKŮ A DPH V DAŇOVÉ EVIDENCI 
 

 

 

 

 

 

 

Novela zákona o DPH upravila režim uplatňování DPH u sdružení bez právní subjektivity (dále jen „sdružení“).  
Od 1. 7. 2017 (resp. od 1. 1. 2019 u společností existujících již před 1. 7. 2017) je uplatňování DPH u společnosti 
založeno na samostatném působení každého společníka společnosti. To znamená, že směrem k zákazníkovi 
společnosti, může plnění fakturovat každý společník dle svého dohodnutého podílu, nebo i nadále mohou vystupovat 
vůči zákazníkovi prostřednictvím jednoho společníka. Ve druhém případě však musí dojít k vyrovnání mezi 
jednotlivými společníky, které se již bude považovat za předmět DPH. Jak řešit tento postup v programu DUEL? 

 

Příklad 

Dva společníci (plátci DPH), jeden A a druhý B, společně poskytli služby třetí straně – svému zákazníkovi ve výši 
290.000 Kč bez DPH + 60.900 Kč DPH. Jejich nákupy od dodavatele činily 150.000 Kč bez DPH + 31.500 Kč DPH.  

Společník A má ve sdružení podíl 60 % na příjmech i výdajích, společník B 40 %. 

 

Pracovní postup 

 

1. PŘÍPRAVA ČÍSELNÍKU SKUPINY DPH  

Pro daňové doklady, které se budou přefakturovávat ve sdružení mezi společníky podle jejich podílu, doporučujeme 
vytvořit nové skupiny DPH. Např. US s vlastnostmi standardní skupiny U a PS s vlastnostmi skupiny P. 

 

 

 

2. PLNĚNÍ TŘETÍ STRANĚ (OBCHODNÍMU PARTNEROVI) 

Uskutečněná plnění třetí straně – společník A vystaví v agendě Fakturace fakturu zákazníkovi a přenese ji do agendy 
Závazky a pohledávky. V dokladu použije připravenou skupinu US. 
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Přijatá plnění od třetí strany – společník A pořídí přijaté faktury od dodavatele. V dokladu použije připravenou 
skupinu PS. 

  

 

3. PŘEFAKTURACE MEZI SPOLEČNÍKY 

Přefakturace přijatých plnění – společník A vystaví v agendě Fakturace fakturu společníkovi B ve výši 40 % z přijatých 
plnění a doklad přenese do agendy Závazky a pohledávky.  

  

Poznámka: Podkladem pro vystavení dokladu může být tisková sestava Záznamní povinnost - základní 
(výpočet podílu sdružení) v agendě Zpracování DPH. Před zobrazením sestavy je nutné zadat výši podílu 
a vybrat skupiny DPH (v našem případě US a PS), ze kterých program spočítá správnou částku pro 
„přefakturaci“. 

Společník B pořídí tento doklad do Pomocné evidence DPH, jelikož v jeho případě potřebuje společná plněná 
zohlednit pouze v daňovém přiznání. 
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Přefakturace uskutečněných plnění – společník A může prostřednictvím tiskové sestavy Záznamní povinnost - 
základní (výpočet podílu sdružení) – viz předchozí bod – předat podklad pro vystavení daňového dokladu společníkem 
B pro společníka A ve výši 40 % ze společného uskutečněného plnění (v našem případě z 290.000 Kč bez DPH).  

Společník B pořídí tento doklad v agendě Pomocná evidence DPH, jelikož v jeho případě potřebuje společná plněná 
zohlednit pouze v daňovém přiznání. V této agendě můžete využít tiskové sestavy Rychlá faktura a ta bude sloužit 
společníkovi A jako podklad pro pořízení přijaté faktury – viz další bod. 

  

Společník A tento doklad zaeviduje do Závazků a pohledávek jako standardní přijatou fakturu. 

  

 

4. DOPAD NA DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ SPOLEČNÍKŮ 

Daňové přiznání k DPH společníka A:   Daňové přiznání k DPH společníka B: 

   

 


