
Popis práce se softwarem InfoWin při nastavení samostatné evidence 

zálohových faktur. 

• V nastavení parametrů saldokonta nastavit položku „samostatná evidence faktur“ na „A“. 

• V číselníku číselných řad faktur nastavit samostatnou řadu pro zálohové faktury a označit ji 

pro použití při zálohových fakturách. Tuto řadu nelze používat pro daňové doklady. 

 

• V hlavní knize v tabulce kódů DPH musí být nastaven kód pro vystavené zálohy a označen pro 

použití se zálohovou fakturou. 



 

Dále v tomto číselníku nastavit kódy DPH pro doklady k platbě záloh a označit je dle dalšího obrázku. 

 

 



 

Vystavíme ve fakturaci zálohovou fakturu s použitím kódu DPH pro zálohy. Při vystavování musíme 

použít řadu faktur označenou pro vystavování záloh. 

 



Faktura se zařadí do samostatné evidence zálohových faktur, není v tuto chvíli v saldokontu 

odběratelů. V dalším kroku provedeme platbu faktury. Aby se při párování na saldo zobrazily 

zálohové faktury je nutné stisknout tlačítko „Zálohové faktury“ 

 

Nyní vystavíme ve fakturaci doklad k platbě. Postup je stejný jako při normální faktuře. Vybereme 

řadu pro daňové doklady, příslušného odběratele a označíme jako daňový doklad k platbě. 

 



Po potvrzení se zobrazí seznam uhrazených záloh od tohoto odběratele. Postavte se na příslušnou 

zálohu a stiskněte tlačítko „Ukončit“. 

 

Můžete doplnit další údaje (datum vystavení  apod.) a pokračujte tlačítkem „DPH“. Zde doplňte DPH 

tak jak má být. 

 



Dále pokračujte tlačítkem „Zaúčtování“. Vyberte souvstažnost např.„předpis saldokonta vydaných 

faktur“ a provede se zaúčtování. Nyní je třeba stisknout tlačítko „Proúčtovat zálohu“. 

 

Po stisknutí vypadá zaúčtování takto: 

 



Nyní doklad uložíte a můžete vytisknout. Výsledek může vypadat například takto (zde je použit 

formulář který se používá i pro ruční daňové doklady, normálně nebude obsahovat žádné 

řádky)

 

Poslední krok je vystavení závěrečného daňového dokladu. Postupujeme stejně jako při vystavení 

normální faktury. Fakturu vystavte jako by neexistovala žádná záloha. Spárování se zálohou se 

provede až na závěr. Příklad vystavení faktury: 



 

Následuje běžné zaúčtování. 

 

 



A nyní opět tlačítko „Proúčtovat zálohu“ a vybereme příslušnou zálohovou 

fakturu.

 

Stiskněte tlačítko „Proúčtovat vybranou fakturu“ a můžete zadat jak velkou částku ze zálohy chcete 

proúčtovat. Zde je příklad proúčtování celé zálohy. 

 



Potom vypadá zaúčtování 

takto:

 



Fakturu nyní uložte a můžete vytisknout. Výsledek vypadá např. 

takto:

 


