
Vážení obchodní přátelé,

srdečně Vás zdravíme společně s přicházejícím jarem. Většina z nás jaro očekává stejně toužebně jako přehledné, 
srozumitelné a trvalé zákony, avšak jsme rádi alespoň za tu jistotu, že jara se dočkáme. Po náročném období přelomu 
loňského a letošního roku nyní již v přehlednější situaci připravujeme březnovou verzi našeho ekonomického, 
obchodního, výrobního a mzdového systému, označenou jako ENTRY 3/2013.  Verze především obsahuje,  
v souladu s novelou zákona o DPH, úpravy, jejichž účinnost vstoupí v platnost k 1. dubnu 2013.
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modulární ekonomický, obchodní výrobní a mzdový systém

Dle novely zákona o DPH příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z plnění v nových případech:

•	 § 109/2 c) pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet 
než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup,

•	 § 109/3 pokud je v okamžiku jeho uskutečnění o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem.

Nová verze ENTRY  řeší oba tyto nové případy ručení. Zjednodušeně řečeno případy, kdy je dodavatelem plnění tzv. 
nespolehlivý plátce nebo při platbě na tzv. nezveřejněný účet plátce. Verze umožňuje jednak několik způsobů  
editace uvedených údajů v adresáři firem (manuálním zápisem, jednotlivým stažením z registrů, hromadným 
stažením z registrů) a jednak následně na základě údajů v adresáři firem v případě potřeby varuje uživatele  
v souvisejících aktualizacích (objednávky vydané, závazky, příkazy k úhradě).

Podle dosavadních informací Finanční správy ČR budou registry, sloužící k automatizovanému stahování  
uvedených informací k dispozici až od 1.4.2013, což nám, jako tvůrci software, přináší zásadní komplikaci  
v nemožnosti dokonalého otestování naprogramovaných akcí ENTRY pro stahování informací z registrů. Nicméně 
verze 3/2013 Vám bude k dispozici již koncem března, ale je možné, že akce pro stahování budou ještě následně 
doladěny a uvolněny v dubnových update.

Podrobný popis úprav bude dodán současně s verzí 3/2013.

Se srdečným pozdravem a přáním pohodového jara

Ing. Petr Kupsa, Mgr. Martin Roller, jednatelé

V Lanškrouně dne 20. 3. 2013

3/2013
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Ekonomický systém Entry - Ceník a objednávka upgrade

Ceník upgrade ekonomického systému ENTRY 3/2013

Upgrade 
3/2013

z verze 1/2013 z verze 12/2012 z verze 7/2012 z verze 1/2012 z verzí starších

% ze zákl. ceny % ze zákl. ceny % ze zákl. ceny % ze zákl. ceny % ze zákl. ceny

ENTRY 15 25 30 35 40

Poznámka: 
Cena upgrade je stanovena jako procentuelní podíl z plné ceny základních i doplňkových modulů dle zakoupené licence. 
Všechny ceny jsou uvedeny bez Dph.

Distribuce upgrade ENTRY 3/2013 bude zahájena koncem března 2013. V případě zájmu můžete produkty  
objednat telefonicky, e-mailem, či písemnou formou vyplněním objednávky. Žádáte-li instalaci programů naším 
pracovníkem přímo ve Vaší firmě, tuto skutečnost na objednávce vyznačte. Firmy, které s námi mají uzavřenu  
SW-smlouvu pro rok 2013, mají samozřejmě zdarma nárok na upgrade veškerých zakoupených modulů. Pouze 
pokud s námi nejste trvale dohodnuti, prosíme o sdělení požadované formy dodávky.

Objednávka upgrade ENTRY

ENTRY

současná verze: licenční číslo:

Distribuce: zaslat poštou zaslat e-mailem nainstalovat pracovníkem HJ-SOFT
Úhrada: na dobírku zálohovou fakturou SW-smlouva (zdarma)

Zaškrtněte odpovídající možnosti.
Současná verze = u Vás nainstalovaná verze programu.

Dne PodpisV

Tvorba XML

Digitální podpis digitální podepisování PDF,  mono verze 590 Kč, síťová verze 990 Kč bez DPH

tvorba XML souborů přiznání, mono verze 590 Kč, síťová verze 990 Kč bez DPH

Firma, jméno:

ENTRY 3/2013


