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Úvod

1

DOKLADY

1.1

Změna sazeb DPH v roce 2012

Vzhledem k tomu, že se sazby DPH mění stále častěji, byly v programu provedeny
změny, které by měly celou problematiku změny sazeb DPH zjednodušit a usnadnit.
Do programu byl doplněn nový číselník sazeb DPH, který obsahuje historii
konkrétních sazeb DPH v jednotlivých letech. Původní číselník sazeb DPH byl
přejmenován a upraven tak, aby sazby pro 10 a 20 procent byly nahrazeny
parametrickým zadáním pro základní a sníženou sazbu.
Při zadání dokladu se automaticky zvolí sazby DPH odpovídající datu zdanitelného
plnění, případně vystavení. Uživateli je ponechána možnost zvolit i sazby platné pro
jiné období.

1.1.1

Číselník sazby DPH

Do menu Doklady – Číselníky - Sazby DPH byl doplněn nový číselník obsahující
historii konkrétních sazeb DPH. Tyto sazby se uplatní u parametrických typů
sazeb DPH (viz níže). Původní číselník nazvaný Sazby DPH je přejmenován na
Typy sazeb DPH.
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1.1.2

Číselník typů sazeb DPH

Jde o číselník nazvaný ve starších verzích programu Sazby DPH. Hlavní úprava
spočívá v zavedení příznaku sazba, která může nabývat hodnot základní, snížená
a pevně zadaná.
Při použití základní a snížené sazby bude programem ke každému dokladu
dosazena z číselníku Sazeb DPH konkrétní sazba platná v období odpovídajícímu
datu zdanitelného plnění, případně vystavení.
Pro pevně zadanou sazbu se zpřístupní i možnost zápisu konkrétní sazby. Ta bude
použita vždy bez ohledu na číselník Sazeb DPH nebo datum zdanitelného plnění
dokladu.
Při aktualizaci dat na verzi 21.200 bude u záznamů pro 10 a 20 procent DPH
změněna sazba na parametrické zadání základní a snížené sazby.

V názvu typu sazby, zkratce a účetním označení můžete pro dosazení konkrétní
výše sazby při zápisu účetního dokladu použít následující symboly: ZÁ%, SN%
nebo %%.
Pro parametrické zadání účtu dle sazby zapište za syntetickou část účtu %% nebo *
(znak pro násobení). Například výraz 343%% bude při účtování sazby 14 procent
doplněn na 34314, při sazbě 20 procent na 34320.
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1.1.3

Zadání dokladu z hlediska sazeb DPH

V hlavičce dokladu volíte typ dokladu DPH. Pokud je číselník upraven pro
parametrické zadání, nemusíte se při změnách DPH zabývat, do kterého roku
z hlediska platných sazeb doklad patří a používat stále stejný typ dokladu DPH.
Program si sazby DPH automaticky zvolí sám podle data zdanitelného plnění,
případně data vystavení dokladu.
Na obrázku níže vidíte nabídku sazeb DPH v rychlém vstupu u dokladu
vystaveného v roce 2011. Níže u dokladu v roce 2012, kde je automaticky uvedena
snížená sazba 14%.

V případě, že například u přijaté faktury je nutné zadat datum přijetí v roce 2012, ale
doklad byl vystaven v roce 2011 se sazbou 10%, provedete změnu tak, že při
zobrazeném číselníku sazeb DPH stisknete znovu klávesu F3 a v další nabídce
vyberete období a sazby použité na dokladu. Při změně období budete dotázáni,
zda zvolené sazby mají být uvedeny i v rekapitulaci dokladu. To má význam
především u vydaných dokladů, u kterých budete uvádět například odpočty záloh
z minulého roku v loňských sazbách DPH, ale doklad patří do roku 2012. V tomto
případě bystě odpověděli, že Ne (tedy že se v rekapitulaci mají uvést sazby 20 a
14%).
Bohužel program z technických důvodů neumožňuje při tisku dokladů uvést
v rekapitulaci DPH součty po jednotlivých sazbách skutečně použitých na dokladu,
ale uvádí součet jen pro jednu základní a jednu sníženou sazbu DPH.
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Při zaúčtování je také v podvojném účetnictví zapotřebí ručně změnit účet DPH
v případě, že každou sazbu účtujete na jiný analytický účet a účet není v číselníku
typů sazeb DPH zadán parametricky.

1.1.4

Změna sazby DPH ve skladu

Změnu sazby z 10% na 14% provedete na skladových kartách nejlépe pomocí
menu Konec - Nastavení programu - Servisní funkce - Změna DPH z 10 na
14 procent.
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1.2

Oprava výše daně za dlužníky
v insolvenčním řízení

Pro zápis dokladů Oprav výše daně za dlužníky v insolvenčním řízení použijte
typ dokladů DPH SS (věřitel) nebo RS (dlužník).
V přiznání DPH se těchto opravných dokladů uvede v řádku 1 a 2 pouze DPH
(snižuje daň na výstupu), základ DPH se neuvádí, v řádku 33 se vyčíslí opravená
DPH (v kladné hodnotě). Analogicky je tomu u přijatých plnění v řádcích 40, 41 a
34.
Automatické vytvoření opravného dokladu zajistíte v menu Doklady-Faktury
vydané (přijaté) - Oprava, kde v seznamu stisknete klávesu F10. V menu zvolíte
nabídku Vytvoření dokladu,storno - Opravný doklad za dlužníkem
v insolvečním řízení.

1.3

Přenesení daňové povinnosti

Pokud jste v režimu přenesení daňové povinnosti dodavatel, použijte pro zápis typ
dokladu DPH označený SR. V hlavičce dokladu nastavte podmínka na bez daně.
Tím nebude v položkách dokladu DPH vyčíslena. Program zároveň umožní zadat
přímo do položky kód plnění, množství a měrnou jednotku.
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Odběratel zapíše přijatá plnění typem RO. Doklad doplňte o pomocnou položku
obsahující zápornou částkou DPH v nulové sazbě (mimo DPH), aby byl závazek
pouze ve výši odpovídající základu daně.
Jestliže nevyužíváte automatického doplnění protiřádku v přehledu dokladů DPH
a přiznání DPH, je zapotřebí zároveň vytvořit do ostatních pohledávek doklad
s typem SO (podobně jako např. při pořízení zboží z EU).
Vytvoření XML souboru záznamní povinnosti pro režim přenesení daňové
povinnosti provedete pomocí nabídky Doklady-Evidence DPH – Záznamní
povinnost. Kód plnění a měrnou jednotku si můžete zadat do číselníku sazeb
DPH (vychází se z toho, že obvykle nebude docházet ke kombinaci různých druhů
přenesení daňové povinnosti u jedné účetní jednotky). Pokud v přijaté faktuře
zadáte i množství (je nutné zvolit strukturu položek s jednotkovou cenou a
množstvím), bude přeneseno v záznamní povinnosti do sloupce rozsah. Program
umožňuje i kontrolní tisk.

6

Úvod

1.4

Změna časového uplatnění DPH
u přijatých plnění

Jedna z nejdůležitějších úprav DPH v roce 2012 spočívá ve změně časového
uplatnění přijatých plnění DPH. Například přijatá tuzemská plnění lze nově uplatnit
až v daňovém období, ve kterém obdržíte daňový doklad bez ohledu na to, že
datum zdanitelného plnění spadá do předchozího zdaňovacího období.
Pokud máte v nastavení DPH v menu Doklady - Evidence DPH - Nastavení
zadáno, že se mají přijatá plnění zpracovat dle Data přijetí, případně
zdanitelného plnění, uplatní se u těchto dokladů z hlediska přiznání DPH
automaticky pozdější datum.
Je-li údaj přijatá plnění zpracovat nastaven na Vždy pouze podle zdanitelného
plnění, bude program při sepnuté volbě Kontrolovat DUZP a datum přijetí
u přij.plnění upozorňovat při vystavení dokladu v případě, že datum uskutečnění
zdanitelného plnění a datum přijetí bude spadat do jiného měsíce nebo čtvrtletí
v závislosti na tom, zda je firma měsíční nebo čtvrtletní plátce.
Kontrola DUZP a data přijetí se provádí i při tisku záznamní povinnosti, kdy program
kontrolně vypíše přijatá plnění, u kterých patří datum přijetí až do následujícího
období DPH.
V podvojném účetnictví můžete ovlivnit účetní období, do kterého bude doklad
zaúčtován, spínačem Datum účtování=dat.zdanit.plnění v menu Finance Nastavení.
Další možností, jak při zápisu závazku určit období pro zaúčtování je sepnout volbu
Zadávat datum zaúčtování v menu Doklady - Faktury přijaté - Nastavení. Při
zápisu dokladu bude pod datem přijetí možné zadat datum, k němuž má být doklad
zaúčtován.
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Upozornění
Při zaúčtování do jiného účetního období, než je období DPH, dojde k odchylkám
mezi přiznáním DPH a stavem účtů 343 v těchto obdobích. Rozdíly lze řešit pouze
ručním přeúčtováním.
Kontrolní sestavu dokumentující tyto rozdíly mezi přiznáním DPH a účtem 343
naleznete v menu Finance - Evidence DPH - DPH účt.v jiném období.

1.5

Zobrazení a zadání prodejní ceny
v hlavičce dokladu

U prodejních dokladů a objednávek bylo doplněno volitelné zadání prodejní ceny
přímo v hlavičce dokladu. Údaj zpřístupníte sepnutím spínače Zadávat prodejní
cenu v nastavení jednotlivých typů dokladů (například Doklady - Faktury vydané Nastavení),
kde
zvolíte
tlačítko <Další>. Zároveň
můžete
určit
i
výchozí
prodejní cenu pro případ, že
prodejní cena není zadaná
v kartě odběratele.
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2

FINANCE

2.1

Vyřazení majetku při účtování na
účet 641

V podvojném účetnictví se při účtování na účet 641 z faktur přijatých a hotovosti
výdeje nabízí vyřazení majetku ze seznamu dlouhodobého majetku.
Případnou změnu účtu provedete údajem Účty vyřazení majetku v menu Finance
- Nastavení, kde stisknete tlačítko <Další>.

2.2

Vyhledání a označení
nepoužívaných účtů

V účetním rozvrhu si můžete nechat vyhledat a označit nepoužívané účty. Označení
provedete v seznamu účtů stiskem klávesy F10 a volbou Označení nepoužitých
účtů.

Volba Neoznačit účty z účetního rozvrhu dodaného s programem způsobí, že
budou označeny pouze účty, které jste si založili sami.
Součtové účty jsou z označení vynechány vždy.
Nepoužité účty budou v účetním rozvrhu označeny písmenem X. Pomocí filtru (F6)
můžete vybrat jen označené účty, případně mezerníkem zrušit značku u účtů, které
byste mohli potřebovat v budoucnu. Ostatní lze v režimu oprav hromadně odstranit
klávesou Ctrl+Delete.
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3

MZDY

3.1

Elektronické podání

Program EPodání je upraven pro komunikaci s novým portálem OSSZ VREP. Po
stažení aktualizované verze se při prvním startu nabídne změna portálu. Pozdější
změnu nastavení můžete provést tlačítkem Nastavení na nástrojové liště.

3.2

Doplatek ZP do minimálního
základu

U doplatku zdravotního pojištění do minimálního základu ZP můžete část ZP za
zaměstnavatele srazit formou srážky, nebo může být celé zdravotní pojistné
z doplatku do minimálního základu ZP uvedeno u pracovníka. Chování programu
ovlivňuje volba ZP při doplatku do min.základu ZP platí celé pracovník v menu
Evidence - Mzdová evidence - Nastavení - Základní, zde tlačítko <Další>.
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3.3

ELDP – odečtené doby

Do ELDP se automaticky uvádí doby odečtené (za nemoci a neplacené volno)
u starobních důchodců.

3.4

Vyloučení jednatele z pojištění
odpovědnosti za škodu

Základ sociálního pojištění jednatelů s.r.o. (u prací konaných mimo pracovní poměr)
je možné vyloučit ze základu pro výpočet pojištění odpovědnosti za škodu.
Nastavení se provádí v číselníku pracovních poměrů volbou Vyloučit z pojištění
odpovědnosti. Spínač je automaticky zapnut u poměru JED.

3.5

Rozeslání výplatních pásek mailem

Pokud chcete odesílat výplatní pásky na maily zaměstnanců, nejprve
zadejte do osobních údajů v personalistice mail zaměstnance.
Odeslaná
výplatní páska
může být
chráněna proti
neoprávněnému
prohlížení
heslem.
Rozeslání
provedete tak,
že při tisku
výplatní pásky zvolíte jako výstupní zařízení PDF - mailem.
Následně by se pro každého zaměstnance měl zobrazit nový mail
s přednastavenou adresou, předmětem a přílohou.
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Pokud by se nové maily k odeslání nezobrazily, přesvědčte se, že
v Nastavení DOSPrintu máte v záložce Tiskárna jako PDF
tiskárnu zadanou PDF - vestavěná tiskárna DOSPrintu.

Odeslání mailem nelze použít v případě, že pro elektronickou
komunikaci používáte výhradně webové rozhraní.
Pokud by byla zobrazována zpráva o chybě MAPI a neexistující
příloze, aktualizujte z www.redlich.cz i program DOSPRINT na
verzi 3.7.
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4

SKLADY

4.1

Karty bez pohybu

Pro zjištění bezobrátkového zboží můžete použít přehled v menu Evidence - Sklad
- Tisk - Karty bez pohybu.
Z přehledu karet bez pohybů můžete provést hromadné snížení skladové ceny
zadaným procentem klávesou Ctrl+C.
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5

ČÍSELNÍKY

5.1

Partneři – předkontace pro nákup a
prodej

V kartě partnera v menu Doklady - Číselníky - Partneři, můžete po stisku tlačítka
<Další>, zadat účetní předkontaci pro prodej a nákup.

5.2

Typy sazeb DPH

Pro účely přenesení daňové povinnosti byl doplněn údaj kód plnění. Může nabývat
hodnotu Odběratel, Dodavatel nebo být prázdný.
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6

OSTATNÍ FUNKCE
PROGRAMU

6.1

Oboustranný tisk

Oboustranný tisk nastavíte v obrazovce těsně předcházející vlastnímu vytištění
sestavy - tam, kde se zadává počet kopií, tisková sestava a podobně. Oboustranný
tisk funguje pouze při tisku pomocí DOSPrintu verze 3.5.1 a vyšší.
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