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         Mzdy
•	 Detailní přehled sociálního pojištění - úprava pro kontrolu OSSZ (včetně zaměstnanců bez účasti na pojištění)
•	 Nová sestava v roční rekapitulaci mezd (po měsících) - Ke kontrole OSSZ
•	 Oprava výpočtu průměrného čistého výdělku na Potvrzení o zaměstnání (část pro ÚP)

Výkazy jako přílohy XML souboru Přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2014

První zkušenosti s podáváním Přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2014 v elektronické podobě naznačily, že FÚ 
přestávají tolerovat vkládání výkazů do XML souboru jako tzv. E-příloh (tj. ve formě grafického formátu, typicky PDF souboru), 
nýbrž vyžadují jejich uložení v XML souboru v datové podobě, tj. jako jednotlivé údaje, které pak mohou na FÚ jednoduše 
automatizovaně zpracovat bez nutnosti jejich opisování.

K zadání údajů z výkazů slouží na Daňovém  
portále stránka „Vybrané údaje z účetnictví“, na níž 
lze prostřednictvím tlačítek „Upravit“ (viz. obr.)  
vstoupit do editace údajů Rozvahy a Výkazu zisku 
a ztráty. 

V reakci na tento požadavek FÚ, s cílem ušetřit 
pracnost uživatelům ENTRY s přepisováním 
údajů z výkazů na Daňový portál, je  
naprogramována ve formuláři „Přiznání  
k dani z příjmu právnických osob 2014“ možnost 
vytvořit XML strukturu údajů Rozvahy a  
Výkazu zisku a ztráty (pomocí nového tlačítka 
Výkazy – viz. obr.), čímž  následně dojde k vložení 
údajů do vytvářeného XML souboru.

Důležité upozornění: 
Přiznání je velmi komplikované z hlediska množství údajů, množství příloh a z hlediska množství speciálních kontrol, které 
probíhají na Daňovém portále a které je nemožné všechny podchytit a zakomponovat do tvorby XML přímo v ENTRY. Proto je 
nutností pro vytvořené přiznání ve formátu XML v ENTRY provést následující kroky: 
•	 nahrát XML soubor přiznání vytvořený v ENTRY na Daňový portál
•	 na portále spustit akci „Protokol chyb“ a editovat údaje přiznání na portále až do okamžiku, kdy je protokol chyb  

prázdný, někdy s výjimkou “Propustné chyby” (na chybný údaj lze odskočit klepnutím myši na řádek v tabulce chyb)
•	 provést akci „Úplný opis k tisku“
•	 poté podle zvoleného způsobu odeslání použít buď “Odeslání písemnosti” přímo z Daňového portálu nebo provést “Uložení 

k odeslání do Datové schránky” a následně z Datové schránky odeslat XML soubor uložený z Daňového portálu


