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Vážení obchodní přátelé,
srdečně Vás zdravíme s nadcházejícími letními měsíci. Připravujeme pro Vás pololetní verzi našeho ekonomického,
obchodního, výrobního a mzdového systému ENTRY 07/2017. Verze bude obsahovat reakci na legislativní změny a dále
značné množství významných úprav, jako např. nové přehledné zobrazení otevřených formulářů „záložkovou“ formou a možnost
přepínání mezi nimi, možnost výběru data v editu z kalendáře, nový formulář pro rychlé filtrování katalogu položek, nový výstup
Cash flow report, novou akci pro hromadné přerušení odpisování majetku a mnoho dalších úprav.
Verze ENTRY 7/2017 bude k dispozici v půli července 2017 a bude obsahovat detailní popis s informacemi o obsahu upgrade.
V červnu byly uzákoněny významné legislativní změny. Zhruba po roce od předložení návrhu zákona (sněmovní tisk č. 873,
známý pod označením „Balíček daňových a dalších změn“) vládou sněmovně a po následných průtazích na různých úrovní
legislativního procesu, byl dne 16. 6. 2017 vyhlášen zákon ve Sbírce zákonů pod číslem 170/2017. Platnost zákona je od
1. 7. 2017 a přináší novelizaci celkem sedmi různých zákonů (o daních z příjmů, o rezervách, o dani z přidané hodnoty, …).
V oblasti daní z příjmů se, mimo dalších změn, zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. Zvýšené měsíční
daňové zvýhodnění lze uplatnit podle přechodného ustanovení až při zpracování mezd za měsíc červenec 2017.
V oblasti daně z přidané hodnoty došlo od 1. 7. 2017 k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti, takže přibývají nové
Kódy předmětu plnění a dále zákon přináší změny např. v přístupu k leasingu, zrušení speciální úpravy pro společnost bez
právní subjektivity (dříve sdružení), upřesnění místa plnění v § 10, dopady pořízení zboží do jiného členského státu pod českým
DIČ, změny v DUZP, změny v opravě základu a výše daně, služby související s dovozem a s vývozem, úprava u mank a škod,
ručení za daň, změna v institutu nespolehlivé osoby, aj.
Dne 15. 5. 2017 byl vydán Generálním finančním ředitelstvím nový Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb
(verze 2.0), přinášející změny oproti předchozí verzi a to např. upřesnění rozsahu zasílaných údajů, upřesnění online platebních
metod, doplnění týkající se převodu z účtu na účet a specifikace osob poskytujících tuto platební službu, doplnění k platbám
uskutečněným prostřednictvím dopravců formou dobírky, upřesnění k možnosti vystavit účtenku elektronicky, aj.
Připomínáme možnost získání dotace na školení ENTRY a poskytnout tak Vašim zaměstnancům vzdělávací kurzy v rámci
dotačního programu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců. Vyčleněna na něj byla 1 mld. Kč a díky poskytnuté dotaci je
každý realizovaný kurz téměř zdarma. Program je určený pro zaškolení nových zaměstnanců, zlepšení znalostí těch stávajících,
popřípadě získání potencionálních zaměstnanců a je realizován Úřadem práce ČR. Po dobu školení získáváte 100 % refundaci
mzdových nákladů a 85 % nákladů na školení. V případě zájmu nás kontaktujte a my Vám pomůžeme s administrativou při
podání žádosti.
V květnu jsme Vám zasílali e-mail s informací týkající se
obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR (General
Data Protection Regulation), nové legislativy EU, která má výrazně
zvýšit ochranu osobních údajů občanů. Děkujeme Vám za zpětnou
vazbu ohledně zájmu o konferenci na dané téma.
Konference se uskuteční ve čtvrtek 7. září 2017 v Lanškrouně.
Bližší informace Vám zašleme v nejbližších dnech. Novinky
týkající se konference můžete sledovat také na našich webových
stránkách na adrese www.hjsoft.cz.

GDPR

konference
7. září 2017
v Lanškrouně

Se srdečným pozdravem a přáním pohodového léta
Ing. Petr Kupsa a Mgr. Martin Roller, MBA, jednatelé
V Lanškrouně dne 26. 6. 2017
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Ekonomický systém Entry - Ceník a objednávka upgrade

Ceník upgrade ekonomického systému ENTRY 7/2017
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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 7/2017 bude zahájena v půli července 2017.
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 2017, 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 7/2017
Elektronická evid. tržeb
Řízený oběh dokumentů

Distribuce:
Úhrada:

současná verze:

licenční číslo:

Elektronická evidence tržeb, v mono verzi ENTRY 1.900 Kč, v síťové verzi
ENTRY 3.800 Kč.
Řízený oběh dokumentů a využívání Workflow nad nimi.
Cena dle kategorie Účetnictví / DanEv:
DanEv, Účetnictví 1. skupina 4.500,Účetnictví 2. a 3. skupina
9.000,Účetnictví 4. a 5. skupina
18.000,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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