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Úvod

 1 FINANCE

 1.1 Ochrana účetního dokladu před automatickou aktualizací 
při opravě primárního dokladu (verze 22.020)

Složité účetní doklady, které jste si ručně upravili, můžete chránit před nechtěnou automatickou opravou při změně primárního 
dokladu. Ochranu aktivujete v účetním dokladu stiskem klávesy Ctrl+L, případně si v položkách zobrazíte klávesou F10 menu a 
zvolíte odpovídající nabídku.

Chráněný doklad je indikován nepřístupným údajem předkontace a projevuje se tak, že se při opravě primárního dokladu sice 
nabídne i oprava účetního dokladu, ale nebudou automaticky zrušeny a znovu vytvořeny položky dokladu. Ty si musíte upravit 
ručně.
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 1.2 Alternativní období

Novela DPH od letošního roku zkomplikovala účtování 
nákladů  požadavkem  na  uplatnění  přijatých  dokladů 
DPH až v okamžiku doručení dokladu. Přijaté faktury, 
které  z  hlediska  nákladů  patří  do  jednoho  měsíce, 
z hlediska  DPH  ale  do  měsíce  pozdějšího,  tak 
způsobují  u  firem,  které  podrobněji  sledují  měsíční 
náklady,  obtíže.  Jedno  z  možných  řešení  je  použití 
alternativního období, kdy v účetním dokladu můžete 
zadat dvě účetní období - jedno období bude odpovídat 
datu  přijetí  faktury  a  zaúčtování  závazku,  druhé  si 
můžete  ručně  změnit  na  měsíc,  kam  doklad  patří 
nákladově.  Při  sestavení  např.  výsledovky  si  zvolíte, 
podle kterého období se má přehled zpracovat.

Abyste mohli alternativní období používat, je zapotřebí, 
abyste  v menu  Finance  -  Nastavení stiskli  tlačítko 
Další a zapnuli volbu V deníku zadávat i alternativní 
období.  Pak  můžete  případně  v  menu  Finance  - 
Číselníky  -  Alternativní  období upravit  seznam 
období.

Při účtování budete mít k dispozici dvě období – běžné a alternativní. Alternativní období se zadává obdobně jako běžné období. 
Pokud má být například faktura nákladově účtována do jiného období, než závazek, stačí, abyste si alternativní období ručně 
změnili.

Při sestavení účetních přehledů lze volit, pro které období se bude zpracování provádět.
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 1.3 Účtování složek mezd – omezující parametry do vzorců

Při  účtování  jednotlivých  složek  mezd  (například  jiných  dávek)  můžete  chtít  zpracovat  jen  ty,  které  splňují  určitou 
charakteristiku – například se nezapočítávají do hrubé mzdy. V takovém případě můžete v účetní předkontaci doplnit vzorec 
o některý z následujících parametrů:

parametr zpracují se složky mzdy, které se:

NEDOHRMZDY nezapočítávají do hrubé mzdy

DOHRMZDY započítávají do hrubé mzdy

NEDOHRPR nezapočítávají do hrubého příjmu

DOHRPR započítávají do hrubého příjmu

NEKVYPL nezapočítávají do částky k výplatě

KVYPL započítávají do částky k výplatě

Pokud parametr není zadán, zpracují se mzdové složky, které se započítávají do hrubé mzdy.

Na obrázku je v prvním řádku vzorec, který zpracuje skupinu mezd jiných dávek, které se započítávají do hrubé mzdy, druhý 
řádek uvede jiné dávky, které se do hrubé mzdy neuvádějí.

Druhou možností,  jak upřesnit  výpočet,  je jako parametr  vzorce zadat  označení mzdové složky,  kterou chceme v účetním 
dokladu vyčíslit. Na obrázku níže jsou položky účetní předkontace, které zpracují srážku s označením SPR (sporožiro) a EXP 
(přednostní exekuce).
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 1.4 Doplnění účetního rozvrhu o omezení činnosti. (verze 
22.020)

V účetním rozvrhu je doplněno omezení účtování na činnosti (povinné, zakázané) 

 2 MZDY

 2.1 Hromadný tisk sestav měsíčních mezd (verze 22.020)

Pro zjednodušení tisku z měsíčních mezd je do programu doplněna možnost uživatelsky definovaného menu sestav,  které 
pravidelně používáte, a jejich hromadný tisk. 

Menu naleznete v  Evidence – Mzdová evidence – 
Mzdy  –  Tisk  měsíčních  mezd.  Odstranit  (skrýt) 
položku  můžete  klávesou  Delete,  přidat  novou 
klávesou  Insert.  Pozici  lze  měnit  klávesami 
Ctrl+šipka nahoru (Up), Ctrl+šipka dolu (Down).

Hromadný tisk všech sestav (vyjma přílohy k žádosti 
o nemoc.dávku) zajistíte stiskem klávesy F8. 

Tisk  jednotlivé  sestavy provedete  obvyklým 
způsobem – klávesou Enter na zvolené položce.

 2.2 Hromadný tisk seznamu 
rodinných příslušníků (verze 
22.041)

Sestavu naleznete v menu  Evidence – Mzdová evidence – Tisk – 
Další – Děti, manželé. Obvyklým způsobem můžete omezit seznam 
zaměstnanců, jejichž rodinné příslušníky chcete zobrazit, dále je možné 
určit, které vztahy vás zajímají (děti, manželé) a případně omezit výběr 
dle data narození nebo uplatnění daňové slevy.

 2.3 Odpracované hodiny u dohod o provedení práce (verze 
22.062)

Program vytiskne seznam zaměstnanců v pracovním poměru DPP, jejich odpracované a zbývající  hodiny v zadaném roce. 
Sestavu naleznete v menu Evidence – Mzdová evidence – Tisk – Další – Odpracované hodiny DPP. 

 2.4 Změna příznaku pro zápočet složky ve vyhotovených 
mzdách do příjmů DNP (verze 22.080)

Pomocí menu Evidence - Mzdová evidence - Druhy složek - Hrom.změna ve mzdě můžete změnit příznak zápočtu mzdové 
složky u vyhotovených mezd do příjmů, které se uvádí v žádosti o nemocenskou dávku.

Po zadání podmínek pro hromadnou úpravu program zobrazí  mzdové složky,  které se budou měnit  a nemocenské dávky, 
kterých se změna příznaku pravděpodobně dotkne (předpokládá se, že se v žádosti uvádí dvanáct předcházejících měsíců před 
vznikem nemocenské události).
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 3 DOKLADY

 3.1 Kontrola DIČ při vystavení dokladu

Při vystavení faktury a hotovostního dokladu (ne v rychlém vstupu) v režimu přenesení DPH a vývozu do EU program nabízí 
kontrolu, zda je příjemce plátce DPH. Automatickou kontrolu vypnete a zapnete volbou Kontrola DIČ na VIES v menu Doklady 
- Číselníky - Partneři - Nastavení. 

 3.2 Úhrada platební kartou pomocí platebního terminálu 
České spořitelny (verze 22.041)

Grand komunikuje s platebním terminálem České spořitelny a umožňuje tak provést okamžitou úhradu platební kartou. 

Instalace

Platební terminál by mělo být připojen na port COM počítače (např. COM1).

Dále z  odkazu  http://www.redlich.cz/download/com/MSCOMM32/setup.exe stáhněte a nainstalujte  knihovnu pro komunikaci 
s tímto portem.

Poté v  GRANDu jděte do menu  Doklady-Číselníky-Formy úhrady-Oprava.  Nalezněte formu úhrady  platební kartou a 
změňte údaj pl.terminál na hodnotu České spořitelny. Případně upřesněte port, přes který je terminál připojen.

Provoz

Použijete-li  tuto  formu  úhrady  pro  novou  vydanou  fakturu  nebo  hotovostní  příjmový  doklad,  spustí  se  při  zápisu  dokladu 
komunikační formulář pro ovládání platebního terminálu. Při zdárném průběhu nemusíte nic zvláštního dělat, stačí aby zákazník 
obsloužil terminál – zadal PIN a potvrdil platbu. 

O průběhu komunikace jste informováni formulářem.

Tlačítko Přerušit není nutné používat, snad jen pro případ, kdy vypadne připojení na platební terminál. Platbu je případně lepší 
přerušit přímo na terminálu - GRAND je o tom informován.

Informace o úspěšné platbě jsou zapsány do poznámky k dokladu (např. číslo karty, datum, čas,....).
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V případě zamítnuté platby můžete tlačítkem Platba znovu navázat komunikaci s platebním terminálem a zákazník bude 
obvyklým způsobem vyzván ke vložení karty, zadání PINu a podobně. Stiskem tlačítka Storno dojde k uzavření obrazovky a 
návratu do účetnictví s tím, že platba nebyla provedena. 

Poznámka

Platební terminál je ignorován při zápisu dokladu v rychlém vstupu.

 4 EVIDENCE DPH

 4.1 Kontrola DIČ

V seznamu dokladů DPH (menu  Finance (Doklady) - Evidence DPH - Přehled dokladů) provedete ověření DIČ partnerů 
klávesami Ctrl+K. Program nejprve vypíše přijaté doklady a doklady v režimu přenesené DPH či vývoz do EU bez zadaného 
DIČ.  Pak nabídne ověření plátcovství DPH na portále VIES. Na závěr program může označit doklady, u kterých nebylo DIČ 
shledáno platné. 

Ověření probíhá k aktuálnímu datu a nebere se zřetel na datum vystavení původního dokladu, kdy například dodavatel ještě 
mohl být plátce DPH.

 4.2 Kontrola číselné řady (verze 22.040)

V seznamu dokladů DPH (menu  Finance (Doklady) -  Evidence DPH - Přehled dokladů) můžete rychle překontrolovat 
souvislost všech číselných řad dokladů DPH najednou. Kontrolu v seznamu dokladů vyvoláte klávesou F10 a výběrem nabídky 
Kontrola číselných řad dokladů.

Funkce pracuje za předpokladu, že při přechodu z roku na další rok neměníte v číselných řadách (menu Doklady-Číselníky-
Počítadla) délku předčíslí a začíslí. 

 4.3 Shoda uskutečněných a přijatých plnění na přiznání DPH

V přiznání DPH byla doplněna kontrola na shodu uskutečněných a přijatých plnění u dovozů, pořízení v EU a přenesené DPH 
(jedná se o řádky 3 až 13 proti 43 a 44) v případě, že uskutečněná plnění jsou zadaná zvláštním dokladem (nejsou dopočítaná 
programem).

 4.4 Rozdíly mezi účtem 343 a přiznáním DPH

Podvojné účetnictví

Pro zjištění rozdílů mezi účtem 343 a přiznáním DPH je v menu Finance - Evidence DPH - DPH v jiném období umožněno 
zpracování i pro zadané účetní období (dříve jen pro období DPH).
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 5 PARTNEŘI

 5.1 Kontrola DIČ na kartě partnera

Kontrolu můžete vyvolat v kartě jednotlivého partnera stiskem klávesy Ctrl+K. Rozdíl oproti kontrole na ARES je v tom, že je 
možné ověřit DIČ z celé EU.

 5.2 Hromadné prověření DIČ na VIES 

Hromadné prověření je v menu Doklady - Číselníky - Partneři - Prověření DIČ. Program pro zvolené partnery provede dotaz 
na portále plátců DPH v EU - VIES. 

Výsledkem je seznam chybných DIČ (často jde o bývalé plátce DPH, firmy v likvidaci a podobně). Tito partneři jsou označeni 
textem INVALID. V dalším kroku u nich můžete nechat program odstranit DIČ a nastavit příznak Neplátce DPH, případně je 
pouze označit v adresáři s tím, že opravu provedete ručně.

Pokud je DIČ chybně zadané a neodpovídá požadovanému formátu odpovídající země, je označeno CHYBA: INVALID_INPUT. 
Tyto DIČ si musíte z bezpečnostních důvodů v adresáři opravit sami ručně (program nerozpoznává, co je přesnou příčinou 
chybové odpovědi portálu).

Někdy bývá portál nebo jeho některá lokální část nedostupná (program o tom informuje) a kontrola nemusí proběhnout.
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 6 OSTATNÍ

 6.1 Tisk do PDF a odeslání mailem – zadání předmětu a těla 
mailu

Při tisku do PDF s odesláním mailem lze zadat předmět a tělo mailu.

 6.2 Tisk do PDF s elektronickým podpisem (DOSPrint od 
verze 3.9)

Jedna z největších výhod elektronické dokumentace spočívá ve vynechání  fyzického tisku.  Obvyklou podmínkou pro čistě 
elektronické  uschování  dokumentů  je  zabezpečení  jeho  původu  a  neměnnosti.  Požadavek  se  u  PDF  dokumentů  řeší 
elektronickým podpisem.

Pro vytvoření elektronického podpisu je nutný elektronický podpisový certifikát vydaný nejlépe oprávněnou certifikační autoritou. 
Může se jednat o stejný certifikát, který se používá například pro elektronické podání na FÚ, OSSZ nebo ZP. Certifikát obvykle  
vydává Česká pošta (Postsignum) nebo ICA. 

Elektronický podpisový certifikát si ve Windows nainstalujte do úložiště certifikátů do osobní složky.

Podepisování je řešeno pomocí programu DOSPrint od verze 3.9. V něm je nutné nejprve registrovat podpisový certifikát a 
dále případně zadat adresář, do kterého budete ukládat PDF dokumenty vytvořené například pomocí Tisku ve Windows, které 
budete chtít podepsat.

 6.2.1 Registrace podpisového certifikátu v DOSPrintu

V  nastavení DOSPrintu zvolte  záložku  Podpis PDF a 
stiskněte  tlačítko  Nový.  V následujícím  formuláři  zvolte 
především  podpisový  certifikát a  typ  podpisu 
(viditelný, neviditelný, certifikační).

Podpis je opatřen datem a časem z počítače. Pokud jej 
chcete opatřit certifikovanou časovou značkou, zadejte i 
http adresu serveru, který tuto službu poskytuje.

Viditelný  podpis  může  být  umístěn  na  první,  poslední 
straně nebo na všech. Poloha může být v pravém horním 
okraji,  nebo  ji  můžete  určit  vzdáleností  od  levého  a 
horního okraje. Vzdálenost se udává v procentech z šířky 
a výšky strany.
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 6.2.2 Podepsání PDF dokumentů tisknutých z GRANDu pomocí „PDF-
interní tiskárny DOSPrintu“

Přesvědčte se, že v Nastavení DOSPrintu v záložce Tiskárna 
je v údaji PDF tiskárna hodnota Výchozí tiskárna nebo  PDF 
- vestavěná tiskárna DOSPrintu.

Po  zadání  alespoň jednoho podpisového nastavení  bude při 
tisku  do  PDF  přímo  z GRANDu nabízen  při  uložení  PDF 
souboru spínač Podepsat. 

Pokud  jej  sepnete,  můžete  případně  změnit  podpisové 
nastavení,  které bude na dokument  aplikováno, dále můžete 
upravit účel, místo a kontakt na autora podpisu.

Viditelný  podpis  je  při  náhledu  zobrazován  přímo  v  PDF 
dokumentu. Jeho polohu můžete upravit poklepáním myší na 
požadované místo ve žlutém obdélníku představujícím stránku. 
Změna  polohy  poklepáním  přímo  na  PDF  dokument  možná 
není.

Písmeno  A v jednom z rohů žlutého obdélníku znamená, že umístění podpisu je určeno automaticky volbou jednoho z rohů 
stránky.

Pokud jste si polohu viditelného podpisu upravili a chcete ji trvale uložit do nastavení, ukažte kurzorem myši do žluté plochy, 
stiskněte pravé tlačítko myši a v kontextové nabídce zvolte odpovídající volbu.

 6.2.3 Podpis PDF dokumentu z Tisku ve Windows (od verze 22.060)

Základní  podmínkou  je  instalace  PDF  virtuální  tiskárny 
PDFCreator. Její název neměňte! Pokud používáte pro tisk 
do  PDF  několik  virtuálních  tiskáren,  zadejte  PDFCreator 
v Tisku ve Windows v menu Soubor - Vlastnosti.

Při tisku do PDF pomocí PDFCreatoru máte možnost přímo 
v Tisku ve Windows zadat jméno a umístění PDF souboru a 
zároveň  můžete  určit,  zda  bude  PDF  elektronicky 
podepsáno a jakým certifikátem (nastavením).

Pro  tisk  faktur,  hotovostních  dokladů  a  podobně  můžete 
zadat  jméno  PDF  souboru,  cílový  adresář  a  podpisový 
certifikát v menu Doklady - Faktury vydané – Nastavení, 
kde ve formuláři stiskněte tlačítko <Další volby tisku>.

Pro  elektronické  podepsání  je  zapotřebí  instalovat 
DOSPrint verze 3.91 a vyšší.
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 6.2.4 Podpis PDF dokumentu vytvořeného z Tisku ve Windows při 
použití jiné PDF tiskárny než PDFCreator

Při tisku z aplikace  Tisk ve Windows je nutné PDF soubor ukládat do 
adresáře, který zadáte i do DOSPrintu. DOSPrint vzápětí tento dokument 
podepíše,  případně před  podpisem zobrazí  a  umožní  změnu parametrů 
podpisu. Po podpisu může být dokument přesunut do jiné složky. 

Nejprve  si  zaregistrujte  podpisový  certifikát  dle  kapitoly  Registrace
podpisového  certifikátu  v DOSPrintu,  které  může  být  shodné  i  pro 
podepisování PDF dokumentů vytvořených přímo z GRANDu. 

Pak  v  Nastavení DOSPrintu  zvolte  záložku  Podpis  PDF,  zde  záložku 
Adresáře s PDF k automatickému podpisu a stiskněte tlačítko Nový.

V  následujícím  formuláři  zadejte  adresář,  kde  se  budou nacházet  PDF 
soubory, které chcete podepsat (například C:\PDF).

Maska  určuje,  jaké  soubory  se  budou  podepisovat.  Obvykle  to  budou 
všechny soubory s koncovkou PDF (*.PDF).

Po podepsání je možné PDF dokumenty přesunout do jiné složky. Složku 
můžete  zadat  jako  relativní  odkaz  (například  Podepsane),  kdy  bude 
v původním  adresáři  s PDF soubory  vytvořen  podadresář  (například  C:\PDF\Podepsane).  Cílovou  složku  můžete  zadat  i 
v absolutním formátu (například D:\Smlouvy\Podepsane).

Pokud tuto složku nezadáte, předpokládá se, že v adresáři s PDF dokumenty k podepsání chcete podepsat jen ty, které dosud 
nemají žádný podpis. V tomto případě je vhodné, aby složka neobsahovala mnoho PDF souborů, protože DOSPrint při každé 
změně v adresáři musí projít všechny PDF dokumenty a zjistit, zda již jsou podepsané či nikoliv. 

Dále zvolte, podle jakého nastavení se podepsání bude provádět a zda se u každého dokumentu zobrazí výzva k podepsání 
s možností změny podpisových údajů, nebo bude podpis proveden zcela automaticky.

Dále se v záložce Řádkování, další volby přesvědčte, že je DOSPrint spouštěn automaticky při startu Windows a nastavení 
uložte.
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 6.3 Určení jména tiskárny (od verze 22.060)

Při tisku pomocí DOSPrintu do portu WIN je možné přímo v Grandu nastavit výstupní tiskárnu. Nastavení provedete v obrazovce 
těsně předcházející vlastnímu tisku (kde měníte tiskovou sestavu, počet kopií, výstupní zařízení, aj.).  DOSPrint je zapotřebí 
aktualizovat alespoň na verzi 3.91.
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 6.4 Přímý tisk z Grandu v prostředí Windows (od verze 22.060)

 6.4.1 Nastavení cesty k programu Tisk ve Windows

GRAND byl  uzpůsoben  pro  snazší  tisk  formulářů  v  grafickém  prostředí  Windows.  Řadu  sestav,  které  jsou  obsaženy 
v programu  Tisk ve Windows, lze jednoduše vyvolat přímo z účetnictví použitím příslušné nabídky tisku, která je označena 
doplňujícím textem WINDOWS, případně změnou nastavení - například pro tisk faktur. Podmínkou je instalace programu Tisk 
ve Windows alespoň verze 22.060. Pokud jej  instalujete  do  jiného adresáře,  než  C:\GRAND,  budete  při  pokusu o  tisk 
z Windows požádáni o jeho zadání. Cesta se ukládá do formuláře v menu Konec - Nastavení programu - Tisk. U síťové verze 
je možné ke každé obsluze programu zadat jiné umístění v menu Konec - Nastavení programu – Obsluha - Oprava, kdy 
v editačním formuláři uživatele programu stisknete tlačítko <Tisk>.

 6.4.2 Tisk faktur, hotovostních dokladů, dodacího listu, objednávek, atd.

V nastavení faktur vydaných (menu Doklady - Faktury vydané - Nastavení) je doplněna volba umožňující vytištění formuláře 
v prostředí Windows, případně vynechání tisku při zápisu faktury. Obdobné nastavení naleznete u ostatních dokladů. Pokud tedy 
chcete tisknout vydané faktury v grafické kvalitě, zvolte menu Doklady - Faktury vydané - Nastavení a ve formuláři stiskněte 
tlačítko <Další volby tisku>.

Pro zadání názvu souboru můžete použít klávesu F3, která zobrazí nabídku symbolů.

Pokud  chcete  zároveň  PDF  faktury 
elektronicky  podepsat,  zadejte  si  nejprve 
v nastavení  DOSPrintu  podpisové  nastavení 
dle  kapitoly  Registrace  podpisového
certifikátu v DOSPrintu

Tato nastavení se v GRANDu zobrazí obvyklou klávesou F3.
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 6.4.3 Tisk přehledů DPH

Pro  tisk  aktuálního  přiznání  DPH  je  k  dispozici  dvojí 
nabídka – tisk v běžném DOS prostředí a pro tisk v lepší 
grafické kvalitě ve Windows. Při tisku ve Windows může 
start  programu  chvilku  trvat,  pak  se  automaticky 
přepnete  do  Windows  přímo do  formuláře  pro  zadání 
období a dalších údajů přiznání DPH.

Obdobně je řešeno souhrnné hlášení, které také můžete 
vytisknout dvojím způsobem.

 6.4.4 Tisk ve mzdách

Ve  mzdách  jsou  zdvojeny  nabídky  tisku 
v režimu  DOS  a  Windows  u  sestav 
měsíčního  přehledu  pro  ZP a  OSSZ, 
hromadné  ohlášení  ZP,  ELDP,   Do 
sestav  pro  OSSZ  je  doplněn  tisk 
Oznámení o nástupu ve Windows.

Při prvním vstupu do tisk měsíčních sestav 
(menu  Evidence-Mzdová  evidence-
Mzdy-Tisk  měsíčních  mezd)  budete 
dotázáni,  zda  chcete  používat  stávající 
sestavy v DOSu nebo nově ve Windows. 

Pro  dodatečné  úpravy  sestav  k  tisku 
použijte klávesu Insert pro přidání, Delete 
k odebrání.
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 6.5 Úpravy pro rok 2013 v souvislosti se změnou struktury FÚ

 6.5.1 Přečíslování bankovních účtů finančních úřadů (od verze 22.120)

Podle vyjádření Finanční správy ze dne 3. 1. 2013 se mají nové bankovní účty používat již od ledna 2013 ke všem platbám, tedy 
i k úhradám daní za rok 2012. Ve struktuře účtů se změnila kmenová část. Předčíslí charakterizující účel účtu (daň, poplatek, 
atd.) a kód banky zůstaly beze změny.

Nová čísla účtů korespondují s novou strukturou finančních úřadů, podrobnější informace naleznete například na webu České 
daňové správy http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/16460.html?year=0 

Hromadnou změnu bankovních účtů finančních úřadů provedete pomocí  menu  Konec -  Nastavení programu - Servisní 
funkce - Přečíslovat bank.účty FÚ 2013. 

Zde můžete změnit bankovní účty z nastavení mezd,  partnerů,  stálých platebních operací a ostatních závazků (s datem 
vytvoření po 20.12.2012). Program nejprve zobrazí předčíslí  pro zpracování a pro kontrolu i konverzní tabulku účtů. Zde se 
můžete přesvedčit, že je váš finanční úřad správně přiřazen k novému krajskému úřadu a je dobře zadán i nový bankovní účet.

V dalším kroku vyberte účty FÚ pro konverzi, případně proveďte ruční opravu. Nové účty si ve vlastním zájmu překontrolujte! 

Převod je zakončen tiskem protokolu.
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 6.5.2 Nový finanční úřad a pracoviště na formulářích a elektronickém 
podání (od verze 22.120)

Elektronické podání počítá s novou strukturou a číselníky FÚ bez ohledu na daňové období, k němuž se podání provádí. Proto 
byly upraveny formuláře přiznání DPH vz.17 (za rok 2012), souhrnného hlášení, záznamní povinnosti k přenesené DPH a 
žádosti o vrácení přeplatku na daňovém bonusu.

Kdyby k úpravě nedošlo,  nebylo by možné tyto přehledy posílat  elektronicky bez nutnosti  jejich ruční  úpravy na daňovém 
portálu. 

Proto pro poslední období 2012  GRAND tiskne původní formulář přiznání DPH z loňského roku, pouze je tiskopis doplněn 
o pracoviště FÚ. Nejde tedy o vzor 18 určený pro rok 2013, kde jsou v popisu jiné paragrafy. Není proto důvod, aby byl 
upravený formulář odmítán pracovníky FÚ!
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