PROJEKT
Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky

Procvičovací příklady na nákladové účty
(pracovní list)

I. Najděte a opravte chybné účetní předkontace :
(pracujete pouze s účtovou osnovou, účetní případy vznikly v účetní jednotce,
která není plátcem DPH)
1. Nákup odborné literatury za hotové

500,-

501 / 211

2. Výplata mezd zaměstnancům v hotovosti

142 800,-

521 / 331

3. Úhrada poplatků za vedení běžného účtu

896,-

518 / 221

4. Poštovné placeno v hotovosti

154,-

213 / 211

6 415,-

538 / 221

10 222,-

501 / 321

850,-

504 / 132

8. Faktura za telefon

2 156,-

548 / 321

9. Faktura za občerstvení obchodních partnerů

1 480,-

543 / 321

3 600,-

545 / 221

5. Daň z nemovitosti uhrazena přímo bankou
6. Faktura za materiál (způsob B)
7. Nezaviněné manko do normy v prodejně

10. Úhrada smluvní pokuty z bankovního účtu

II. Zaúčtujte následující účetní případy:
1. VPD, nákup stravenek za hotové

10 000,-

2. VÚD, výdej stravenek:
a) zaměstnanci hradí 25 % z hodnoty stravenek

2 500,-

b) zaměstnavatel hradí 75% z hodnoty stravenek
- z toho 55% je daňově uznatelný náklad

..….......

- z toho 20% je daňově neuznatelný náklad

….........

3. VÚD, zaměstnancům sražena ze mzdy náhrada za stravenky….........
4. VÚD, předpis silniční daně

8 600,-

5. VPD, úhrada soudních poplatků v hotovosti

3 500,-

6. VBÚ, úhrada pokuty od živnostenského úřadu

5 300,-

7. VÚD, firma se rozhodla prodat svoje dodávkové auto (PC 499 000,-, oprávky 320 000,-)
a) odpis zůstatkové ceny

…...........

b) vyřazení dod.auta z evidence

…...........

c) FAV za prodej auta - smluvní cena

170 000,-

- DPH 19%

…............

- celkem

…............

8. VÚD, zúčtování ročního odpisu budovy
9. VÚD, výsledek inventarizace, manko na materiálu

83 000,1 350,-

10. VÚD, výsledek inventarizace, kurzová ztráta ve val. pokladně 660,-

