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•	 Možnost tvorby souboru XML v žádosti o měsíční bonus.
•	 Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2015.
•	 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za rok 2015.
•	 Možnost krácení náhrady mzdy za DPN dle Zákoníku práce § 192 odst.4. (s odvolávkou na § 31 zákona č. 187/2006 Sb.).  

V editaci náhrad je nový údaj “Vyplatit”,  nabízena je hodnota 100%. V případech popsaných v § 31 zákona č. 187/2006 Sb. 
musí být náhrada snížena o 50 %.

         Majetek

•	 Výpočet a účtování odpisů probíhá v členění  (závod / středisko / zakázka) dle údajů ze záložky Historie umístění, které 
jsou platné pro dané období.

         Daňová evidence
•	 Výpočet přiznání k Dph podle § 91, tj. dle zvláštního režimu pro plátce, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje 

v nezměněném stavu.

•	 Odstraněn problém v danění při souběhu pracovního vztahu typu 8 - “ Smlouva o výkonu funkce” a  pracovního  
vztahu typu 3 - “Dohoda o provedení práce” s odměnou do 10 tisíc, kdy zaměstnanec je daňový rezident, ale nemá  
podepsáno daňové prohlášení. V tomto případě musí být odměna statutáře daněna zálohovou daní a odměna z DPP 
daněna srážkovou daní. Prosíme o kontrolu daně u uvedeného případu.

•	 Informace k tvorbě souboru XML “Přehled o výši pojistného pro ČSSZ” - od roku 2015 je údaj “e-mail” povinný. Bez něj 
bude podání zamítnuto. V protokolu o zpracování e-Podání je v tomto případě uvedeno, že důvodem může být  
nedovolená přítomnost znaku mezera v některých údajích.


