Informace pro uživatele
4/2015
Vážení obchodní přátelé,
srdečně Vás zdravíme společně s přicházejícím jarem. S koncem března, podáním přiznání k dani z příjmu, skončí
části firem náročné období pro ekonomy a účetní. Státní úřady nás zásobovaly za pochodu novými nařízeními
a pokyny, které jsme řešili v lednovém, únorovém a březnovém upgrade ENTRY. Ovšem ani v dubnu si od
legislativních změn neodpočineme, neboť k 1. 4. 2015 vstupuje v platnost zásadní část Nařízení vlády
o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, obsažená
v Předpisu č. 361/2014 Sb. A především řešení tohoto nařízení se bude věnovat dubnová verze našeho
ekonomického, obchodního, výrobního a mzdového systému, označená jako ENTRY 4/2015, kterou pro Vás
v současné době připravujeme.
Vláda nařizuje podle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 360/2014 Sb. použití
režimu přenesení daňové povinnosti u zdanitelného plnění, kterým je dodání vybraného zboží, pokud celková
částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100000 Kč.
Vybraným zbožím se rozumí následující komodity, které budou uváděny ve Výpisu z evidence pro účely daně
z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH pod těmito kódy:
11 - povolenky na emise (došlo ke změně kódu z dosavadního 2)
12 - obiloviny a technické plodiny
13 - kovy
14 - mobilní telefony
15 - integrované obvody
16 - přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat
17 - videoherní konzole
ENTRY verze 4/2015 bude obsahovat komplexní řešení tohoto nařízení. Jednak automatizovaně doplní číselníky
kódů plnění tuzemského reverse charge a účtování ve skladových skupinách a předkontacích, ovšem zásadní
část řešení bude obsažena v aktualizacích prodejek a faktur vydaných. V těchto aktualizacích zavádíme zcela nový
mechanismus, kdy při ukládání dokladu program v závislosti na částce dokladu a obsažených fakturovaných
položkách upozorní uživatele a nabídne automatizovaný převod příslušných řádků dokladu ze standardního plnění
na plnění v režimu přenesení daňové povinnosti.
Podrobný popis úprav bude dodán současně s verzí 4/2015.
Protože při elektronickém podávání Přiznání k dani z příjmu právnických osob formou XML souboru není zcela
jednoduchý postup tvorby, účtování a odeslání přiznání, připojujeme stručný návod správného postupu:
•
•
•
•
•
•

Spočítejte DPPO, případně v něm editujte potřebné údaje a pomocí tlačítka „Uložit“ uložte spočítané DPPO.
Budete-li platit daň, zaúčtujte předpis na tuto daň k uzávěrkovému datu pomocí interního dokladu
(MD = 591 xxx, DAL = 341 200 – analytika pro splatnou daň).
Pokud jste platili zálohy na daň, zúčtujte tyto zálohy k uzávěrkovému datu proti splatné dani opět pomocí
interního dokladu (MD = 341 200, DAL = 341 100 – analytika pro zálohy na daň).
Znovu spusťte DPPO a pomocí tlačítka „Načíst“ načtěte DPPO spočítané v prvním kroku.
Pomocí tlačítka „Výkazy“ vytvořte XML strukturu výkazů “ Výkaz zisku a ztráty“ a „Rozvahu“.
Dále již vytvoříte XML soubor a provedete jednotlivé kroky tak, jak byly uvedeny v popisu upgrade 03/2015,
tj. Načtení souboru XML na Daňový portál, Protokol chyb, Úplný opis k tisku, Odeslání písemnosti či Uložení
k odeslání do Datové schránky.

V Lanškrouně dne 20. 3. 2015

Se srdečným pozdravem a přáním pohodového jara
Ing. Petr Kupsa, Mgr. Martin Roller, MBA, jednatelé
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Ekonomický systém Entry - Ceník a objednávka upgrade

Ceník upgrade ekonomického systému ENTRY 4/2015
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Poznámka:
Cena upgrade je stanovena jako procentuelní podíl z plné ceny základních i doplňkových modulů dle zakoupené licence.

Distribuce upgrade ENTRY 4/2015 bude zahájena na přelomu měsíců března / dubna 2015. V případě zájmu
můžete produkty objednat písemnou formou vyplněním objednávky, telefonicky, e-mailem. 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 2015, mají samozřejmě zdarma nárok na upgrade veškerých zakoupených
modulů, pouze prosíme o sdělení požadované formy dodávky, pokud s námi nejste již trvale dohodnuti.

Objednávka upgrade ENTRY
Firma, jméno:
ENTRY 4/2015

současná verze:

licenční číslo:

Automatické zálohování

Automatické hromadné zálohování, mono verze 900 Kč, síťová verze 1800 Kč.

Update Adresáře

Automatizované stahování z registru plátců Dph, Creditcheck a Octopus,
mono verze 1 900 Kč, síťová verze 3 800 Kč.

Tvorba XML - účetnictví

Tvorba XML souborů přiznání, mono verze 590 Kč, síťová verze 990 Kč.

Tvorba XML - mzdy

Tvorba XML souborů přiznání, mono verze 590 Kč, síťová verze 990 Kč.

Inventura majetku

Inventura majetku prostřednictvím mobilního terminálu, 9 000 Kč.

Distribuce:
Úhrada:

zaslat poštou
na dobírku

zaslat e-mailem
zálohovou fakturou

nainstalovat pracovníkem HJ-SOFT
SW-smlouva (zdarma)

Zaškrtněte odpovídající možnosti.
Současná verze = u Vás nainstalovaná verze programu.
Všechny ceny jsou uvedeny bez Dph.
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