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Přeúčtování nákladů do jiného období. 

Pokus o shrnutí – Mgr. Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2011  

 
Definice:  
Faktury s datem vystavení počínaje 1.1.2012 se MUSET dávat do dat roku 2012.  Rovněž faktury 
s datem vystavení v roce 2011, které dojdou až v roce 2012 se musí daňově dát do roku 1012. 
 
Je-li to taková faktura, která nákladově či výnosově patří do roku 2011, pak se musí udělat nějaký 
interní doklad v datech roku 2011, který tam promítne hlavně částku a účet nákladu či výnosu přes 
nějaký účet přechodný (388,389,..). Rovněž i ostatní informace v textu (číslo faktury, klíč, popis,..) a 
tento doklad má zpravidla datum 31.12.2011. 
 

Postup v SB KOMPLET. 

Komplexně řeší celou problematiku přeúčtování nákladů do jiného období modul SBFAKT od verze 
2011.43. 

Faktura se přijme do účetnictví v roce 2012. 

Datum přijetí se vyplní dle skutečnosti, datum daňového plnění dle období, do kterého má být 

faktura zahrnut. Protože chceme přeúčtovat náklady do jiného období, doplníme A. 

 

 
Před vyplněním těla faktury se zobrazí nápověda. 

 

 
Účtuje se na nákladové účty, na středisko i výkon. 
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V knize faktur je označena „Př“ 

 

 
 

Po Enter na faktuře se zobrazí možnosti, kde je nová funkce <Přeúčtování> 

 
Zde jsou 3 možnosti: 

I. Přeúčtování nákladů (prvotně nastaveno do minulého roku) 

II. Přeúčtování nákladů (prvotně nast. do minulého období stejného roku) 

III. Přeúčtování nákladů (prvotně nastaveno do budoucího roku) 

Tyto tři možnosti si pamatují nastavení adresáře a období.  

Pracujeme v roce 2012, ale náklady jsou směrovány do dávky v adresáři pro rok 2011. 

 

 
 

Do dávky Faktury v aktuálním roce se zaúčtuje faktura na takto: 
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Do dávky Faktury v roce 2011 se zaúčtuje faktura takto: 

 

 
 

 

 


