Upgrade programového systému AdmWin na verzi 1.4
Na dodaném instalačním CD je úplná instalace programového systému AdmWin v.1.4 s update modulem, jenž umí konvertovat data z verzí nižších: AdmWin od v.1.0,  ADM I. od v.6.0 a ADM II. od verze 3.0. Podmínkou úspěšného update je, že pracovní adresář v okně “Jiné účetnictví” je totožný s cestou na sdílená data. Tj. provést instalaci při licenci:
- standardní – jednouživatelské nesíťové přímo do adresáře s daty AdmWin či ADM. Pokud na tomto PC již byl jednou AdmWin od v.1.11 instalován, nabídne se adresář, kam byl naposled instalován. Update se provede ihned při prvním spuštění programu.
- síťové – provést nejprve instalaci do adresáře se sdílenými daty (na server), tam spustit vlastní program AdmWin, který provede vlastní update souborů a teprve následně provést instalaci na všechna PC v síti tam, kde byl i dříve instalován.
- víceuživatelské – tam, kde je i nyní AdmWin instalován. Update se provede pro každou firmu po prvém přepnutí na ni v okně jiného účetnictví. 
Upozornění! Před instalací nové verze programu si v původní verzi data řádně zazálohujte, minimálně na HD.

Změny ve verzi AdmWin 1.4 od verze 1.3

Společné pro podvojné účetnictví i daňovou evidenci

Adresář firem
Doplněn přehled co, kdy bylo této firmě nabízeno z evidence nabídek. Přehled je možné získat volbou v menu ”Zvláštní” - ”Mu nabídnuto” nad zobrazeným seznamem firem (z aktivního okna ”Adresář firem”) nebo po stisku tlačítka ”Bylo nabídnuto” v datovém okně firmy.
Výpisy firem rozšířeny o:
”tisk adres” – hromadný tisk adres na obálky na firmy právě obsažené v nastaveném výběru. Pro tuto volbu se na pravé straně zadávacího okna zobrazuje volba, zda adresy mají být tištěny na krátkou nebo dlouhou obálku – tisk adresy se liší v odstupu od levého okraje. Tisk na výšku nebo na šířku se ovlivňuje nastavením tiskárny.
”s prodeji za období” – výpis prodaných skladových položek nebo jen jejich celková hodnota za zadané období ke každé vybrané firmě. Do prodejů jsou zahrnovány prodeje fakturou a prodejkou, dodání dodacím listem vydaným a výdeje na zakázky. Pro tuto volbu se vpravo v zadávacím okně výpisu aktivuje možnost zadání:
- období datem od-do – do výpisu budou zahrnuty skladové pohyby za toto zadané období včetně krajních mezí.
- ”jen, u kterých něco je” – zaškrtávací pole. Je-li zaškrtnuto, budou vypsány jen firmy, u kterých je v zadaném období evidován nějaký skladový výdej. Není-li zaškrtnuto, budou vypsány všechny firmy v nastaveném výběru, popř. s nulou v celkové hodnotě prodejů. Implicitně je zaškrtnuto.
- ”jen součty” – zaškrtávací pole. Je-li zaškrtnuto, pak se u každé firmy vypíše jen celková hodnota prodejů skladových položek v prodejních cenách. Není-li zaškrtnuto, pak se pod řádkem s údaji firmy vypíší jednotlivé skladové pohyby: číslo a název skladové položky, množství, jednotková prodejní cena a cena celkem, se součtem za všechny tyto prodeje. Implicitně není zaškrtnuto. Zaškrtnutí vylučuje následující volbu.
- ”součtovat shodné položky” – zaškrtávací pole. Při jeho zaškrtnutí budou prodeje či nákupy skladové položky shodného čísla sečteny do jednoho řádku, kde je vynechána jednotková cena (ta může být u každého pohybu různá) a je zde uveden jen součet množství a součet hodnoty celkem. Implicitně není zaškrtnuto. Zaškrtnutí vylučuje předcházející volbu.
- ”Sklad” – rozevírací seznam s výběrem čísel skladů. Je-li zde vybráno konkrétní číslo skladu, pak budou vypsány jen výdeje ze skladu tohoto vybraného čísla. Není-li žádný sklad vybrán, pak se budou vypisovat všechny pohyby bez ohledu na sklad.
”s nákupy za období” – výpis nakoupených skladových položek nebo jen jejich celková hodnota za zadané období od každé vybrané firmy. Do nákupů jsou zahrnovány nákupy fakturou a příjem dodacím listem přijatým. Pro tuto volbu jsou vpravo v zadávacím okně výpisu aktivní tytéž volby jako pro prodeje.
”efektivnost prodejů za obd.” – totéž, jako prodeje za období včetně voleb, ale navíc je zde vyčíslena hodnota prodaných položek v průměrných cenách pořízení platných v okamžiku záznamu výdeje, a dále rozdíl mezi celkovou cenou prodejní a nákupní ve sloupci ”Hrub.zisk”.

Vytvoření požadavků z nabídek – doplněno o:
- 	výběr nabídek – zobrazí se po stisku tlačítka se šipkou dolů vpravo od editačního pole, kde je očekáváno zadání čísla nabídky. V zobrazeném seznamu nabídek jsou uvedeny všechny nabídky. Pozor! Nutno si uvědomit, že jednu a tutéž nabídku můžete převést do požadavků vícekrát! Důvodem je, že v nabídkách nemusí být jen nabídky skladových položek odběratelům, ale i skladba různých vyráběných položek, jejichž vstupy se zapisují do spotřeby na zakázku. Popis spotřeby (nároků na spotřebu) jednoho výrobku (produktu) obsažený v nabídce, může být opakovaně využíván.
- 	zadání koeficientu množství  – do požadavků bude zapsáno množství z nabídky vynásobené zadaným koeficientem.


Zakázky
Nastavení – doplněno zaškrtávací pole ”V záznamu požadavků nabízet v termínu plnění aktuální datum". Při nezaškrtnutí bude nabízen termín realizace zakázky.
V okně pro tisk zakázkového listu doplněno zaškrtávací pole ”Tisknout jen nesplněné požadavky”. Při otevření okna není zaškrtnuto, tj. budou se tisknout všechny požadavky evidované k zakázce. Při zaškrtnutí nebudou vytištěny splněné požadavky a u nesplněných jen požadované množství mínus splněné množství.
Ve výpisu zakázky ze seznamu zobrazených položek, doplněno zaškrtávací pole ”Ve formátu pro efektivnost”. Při zaškrtnutí jsou zakázky obsažené v aktuálně nastaveném výběru vypisovány s hodnotou: 
1. 	Nákladů ze spotřebovaných položek v rozdělení na:
- ”Materiál” – hodnota spotřebovaných skladových položek v cenách pořízení v okamžiku výdeje snížená o případné vratky na sklad.
- ”Práce” – nákladová hodnota prací zapsaných pomocí ceníku prací i bez ceníku prací.
- ”Ostatní” – hodnota z řádků přijatých služeb zapsaných z přijatých faktur na zakázky a z případných textových řádků. Pro oba druhy je nákladová cena totožná s prodejní.
2.	Nevyfakturovaných – spotřebovaných položek, které ještě nebyly vyfakturovány nebo předány dodacím listem , a to v nákladových a v prodejních cenách
3. 	Vyfakturovaných – spotřebované položky, které již byly vyfakturovány nebo předány dodacím listem v nákladových a prodejních cenách.
4. 	Hrubý zisk – fakturovaná částka bez DPH a odpočtu záloh plus nevyfakturováno v prodejních cenách, mínus náklady celkem.
	V záznamu zakázky doplněna tlačítka:

Práce bez ceníku – datové okno umožňující záznam prací bez použití ceníku prací jen textem a částkou realizační (prodejní) a nákladovou s možností přiřazení konkrétnímu zaměstnanci. Pokud ten má nastaven druh mzdy, úkolovou nebo podílovou, popř. jejich kombinace, zahrne se nákladová hodnota do jeho mzdy. V zobrazeném dialogovém okně se zadávají údaje:
”Datum realizace” – datum výkonu práce - je přednaplněno nastaveným datem záznamu spotřeby na zakázku.
”Pracovníkem” – blok, ve kterém lze přiřadit pracovníka, který práci realizoval. Nemusí být vyplněn. Pracovníka lze zadat (vybrat z rozbalovacího seznamu) dle osobního čísla nebo příjmení – druhý údaj se doplní automaticky. Je možné zadat jen pracovníky evidované pro mzdy. 
”Popis práce” – stručný, maximálně 50 znaků dlouhý popisný text. Nemusí být zadán.
”Cena realizační” – cena prodejní pro odběratele - pro výpočet efektivnost a přenos na fakturu. Nemusí být zadáno, ale pak jsou případná vyhodnocení efektivnosti zakázky zkreslena a také nelze fakturovat.
”Sazba DPH” – vybírá se z povolených sazeb DPH z rozbalovacího seznamu. Implicitně se nabízí snížená sazba.
”Náklady” – hodnota nákladů této práce - tato hodnota vstupuje do zpracování mezd pro výpočet úkolové či podílové mzdy a jejich kombinací. Nemusí být zadáno, ale pak jsou všechny výpočty efektivnosti zkresleny a práce se nezahrne do zpracování mezd.
Tlačítka:
”Uložit a další” – zaeviduje zadanou práci a vyprázdní pole popisu práce a obě částky. Zadané datum a vybraný zaměstnanec zůstavají pro záznam další práce vykonané tímto pracovníkem. Při opravě zadané práce se toto tlačítko nenabízí.
”Uložit a konec” – uloží zadanou práci a zavře okno.
”Storno” – zavře okno bez uložení jakéhokoliv zadání.
Efektivnost – zobrazení efektivnosti zakázky – tabulkový přehled o celkových hodnotách zakázky v nákladových i prodejních cenách (jejich rozdíl je uveden ve sloupci hrubého zisku) v členění dle druhu spotřebovaných položek a na fakturované a nefakturované položky. Pod označením:
- ”Materiál” – jsou spotřebované skladové zásoby.
- ”Práce” – práce zapsané bez ceníku i z ceníku prací.
- ”Ostatní” – položky nakoupených služeb a řádky spotřeby zapsané textem.
- ”Vyfakturováno” – fakturované částky z této zakázky bez hodnoty DPH a popřípadě odečtených záloh, tj. součet celkových částek řádků faktury (kde nemusí být jen položky ze zakázky) s vynecháním řádků zapsaného DPH a řádků o připojení zálohy. Ve sloupci Hrubý zisk je tato částka snížena o vyfakturované náklady celkem.
Detailní výpis položek – vhodný přehled pro rozsáhlejší zakázky, umožňující kombinace výběrů ve spotřebovaných položkách:
- podle druhu - vše, materiál (skladové položky), práce (z ceníku i bez ceníku prací), nakoupené služby - práce, řádky textů,
- podle stavu vyfakturovanosti (v tomto smyslu jsou to i položky, jenž byly předány dodacím listem),
- za období – vše nebo jen zadané, tj. s datem spotřeby na zakázku v zadaném období.
Všechny tyto tři volby je možné volit v kombinaci slučovací, tj. vyberou se jen položky splňující všechny tři zadané výběrové podmínky. V zobrazené tabulce seznamu vybraných položek je ve sloupci:
- ”Poříz.dokl.” – uvedeno číslo dokladu, kterým byla položka do zakázky spotřebována. U skladových položek je to číslo výdejky, u vratek číslo příjemky, u nakoupených služeb číslo faktury (variab.symb.). U pokladních dokladů číslo pokladního výdajového dokladu. V případě záznamu nakoupené služby fakturou nebo pokladním výdajovým dokladem je v následujícím sloupci uveden název tohoto dodavatele. Pozn. Nakoupené služby zapsané před update na tuto verzi tyto údaje nemají.
- ”Koneč.dokl.” – číslo dokladu, kterým byla položka předána dodavateli – číslo faktury (řazeno zleva) nebo číslo vydaného dodacího listu (řazeno zprava).
	Vratky na sklad – tj. skladové položky vrácené ze zakázky na sklad - mění se jejich zpracování z hlediska fakturace (popř.dodání dodacím listem).

- Je-li fakturována skladová položka, jenž byla částečně vrácena na sklad, pak se i všechny vratky k ní evidované označí za vyfakturované.
- Vratky se k fakturaci samostatně nenabízí, kromě případu, kdy je na sklad vrácena již vyfakturovaná skladová položka.  Fakturace takové vratky vytváří na faktuře záporný řádek.
- Na sklad plně vrácené položky se k fakturaci nenabízí a zůstávají stále v nevyfakturovaném přehledu na zakázku. 
- V záznamu spotřeby na zakázku lze vystavit vratku i na již vyfakturované položky s uvědoměním si toho, co to znamená: buď byla položka chybně vyfakturována a tímto se k ní bude vytvářet dobropis. Takto vytvořený záznam na zakázce v záznamu spotřeby se bude nabízet samostatně k fakturaci.
- Při pokusu vymazat nefakturovanou vratku se kontroluje, zda původní položka byla vyfakturována. Pokud ano, zobrazí se dotaz, má-li se i tato vratka označit za fakturovanou. Při kladné odpovědi se i tato vratka označí za vyfakturovanou.

Vydané faktury
Nastavení tisku faktur
”U skladových položek zadávat % slevy” –  při zaškrtnutí bude při záznamu výdeje ze skladu na fakturu možné vedle množství a prodejní ceny zadávat % slevy z prodejní ceny pro vybranou skladovou položku.
Výpis efektivnosti 
Je k dispozici z volby tisku nad vybraným seznamem (po stisku tlačítka s tiskárnou v nástrojové liště) a po zaškrtnutí ”vypsat ve formě pro efektivnost”. Má smysl jen pro skladové položky, u kterých je dohledatelná cena pořízení ve skladových pohybech v okamžiku výdeje ze skladu.
Zadání výdeje zásob na faktury
Při zadávání výdeje skladových položek přímo na vydanou fakturu, pokud je v nastavení tisku faktur zaškrtnuto ”U skladových položek zadávat % slevy”, je zobrazeno navíc editační pole ”%slevy”, jímž se přepočítává prodejní cena nastavené cenové úrovně (v záhlaví faktury) ze skladové karty. Je-li u odběratele nastaveno procento slevy, pak je sem při otevření okna pro záznam výdeje zásob přeneseno a v tomto okně jej lze měnit. Přenesené, změněné či až zde nastavené procento slevy, se uplatní v okamžiku vybrání a potvrzení skladové položky k výdeji - pro výdej se již nabídne prodejní cena přepočtená tímto procentem slevy. Každá položka může mít jiné procento slevy. Při změně tohoto procenta slevy se vždy ihned přepočte právě nabízená prodejní cena. Ale pozor! Základem pro výpočet, tj. 100 %, je vždy prodejní cena ze skladové karty zvolené cenové úrovně. Procento slevy se tiskne u jednotlivých položek jen při volbě tisku faktury bez cen s DPH u jednotlivých položek. Při úpravě prodejní ceny až formou opravy řádku faktury, se toto procento nemění. 
Zrušení položky (řádku) vydané faktury vzniklé ze zakázky – odstraní příznak vyfakturovanosti u všech spotřebovaných položek na zakázce, ze kterých řádek faktury vznikl. Je-li jen jedna, pak jen jedna, pokud byly hromadně vyfakturovány všechny položky jen do jednoho - dvou řádků faktury (jen do textového řádku za materiál nebo za práci), pak i zrušením takového řádku na vydané faktuře se na zakázce dostanou všechny do něj zahrnuté položky spotřeby.
Záznam řádku: text, jednot.cena krát kusy – text byl prodloužen na 50 znaků, ale využijete – li této možnosti, bude konec textu tištěn pod SKP a dále v případě zpětného použití DOS verze se nevytiskne vůbec. Totéž platí i pro vydané dodací listy.

Zásoby
Pod ”Zvláštní” v okně ”Změny zásob” doplněna úloha ”Kontrola množství” – hromadná kontrolní funkce, kontrolující v nastaveném výběru seznamu skladových karet množství na skladové kartě k jejím evidovaným pohybům. Provádí se kontrola u každé jednotlivé karty vždy od počátku vybraného seznamu. Pokud je zjištěn rozpor, tj. vypočtený zůstatek na kartě nesouhlasí na zůstatek dle evidovaných pohybů, seznam se zastaví na rozporné skladové kartě a zobrazí se na tuto skutečnost upozornění s dotazem, má-li se množství na skladové kartě přepsat zůstatkem vypočteným dle pohybů. V případě kladné odpovědi, se zůstatek na skladové kartě přepíše zůstatkem vypočteným dle pohybů. Pozor! Je přepočteno jen množství, nikoliv průměrná cena pořízení, protože ta určila hodnotu skladových pohybů, jenž mohou být prostřednictvím  výdejek či příjemek zaúčtovány! Po stisku tlačítka ”Ano” nebo ”Ne” kontrola probíhá dál až do konce seznamu. Stiskem tlačítka ”Storno” se kontrola předčasně ukončí na nastavené položce seznamu.
Odpojení příjemky - výdejky od konečného dokladu– lze provést novým tlačítkem v hlavičce příjemky-výdejky s označením ”Odpojit”. Po potvrzení kontrolního dotazu dojde ke zrušení vazby mezi příjemkou - výdejkou a konečným dokladem: zakázkou, fakturou nebo dodacím listem. Současně se položky příjemky-výdejky z tohoto konečného dokladu vymažou. Při tom:
- u zakázky, pokud byly již tyto položky fakturovány, se odpojení odmítne,
- POZOR u faktury, především vydané, na celkovou hodnotu faktury a záznam DPH ke vztahu k položkám.
	Ve výpisu ”Rekapitulace pohybů” doplněn sloupec ”marže” s hodnotou rozdílu při výdeji mezi cenou prodejní a cenou pořízení. Pro převodky ze skladu na sklad a u nezlikvidovaných (nepřiřazených k žádnému konečnému dokladu) výdejek se tato hodnota nepočítá.

U skladových pohybů je nově evidováno datum záznamu a čas záznamu pro doložení, jak došlo k výpočtu množství a průměrné ceny pořízení na každé skladové kartě. Jelikož záznamy pohybů pořízených v nižší verzi tyto informace nemají, není ještě možné dle těchto údajů provádět žádná automatická zpracování, jen v zaknihování inventury došlo ke změně: je-li zadáno datum inventury nižší aktuálního, doplní se čas 24:00, je-li datum inventury rovno aktuálnímu, doplní se aktuální čas, je-li datum inventury vyšší aktuálnímu, doplní se čas 00:00.
Nastavení pro zásoby – implicitní volba je nenabízet tisk příjemky a či výdejky, při záznamu příjmu nebo výdeje ze skladu.
Prodejky – rozšířeny o příznak, že se jedná o platbu kartou, nikoliv v hotovosti, zaškrtávacím polem ”platba kartou”. V souvislosti s tím:
1. 	Je-li pro prodejky nastavena volba zobrazování a evidování placení a vrácení peněz, pak při zaškrtnutí platby kartou se toto zpracování neprovádí - okno pro záznam placení a vrácení peněz se nezobrazí.
2. 	Upraveny ”Výpisy  prodejů za hotové”:
- ”Výpis prodejek” – v zadávacích volbách rozšířen o skupinu přepínačů ”Výběr dle formy úhrady”, kde si lze zvolit, zda mají být vypsány prodejky všechny (přednastaveno),  placené kartou nebo hrazené v hotovosti. Do výpisu se pak zahrnou jen prodejky se zvolenou formou úhrady.
- ”Průběh placení” – neobsahuje prodejky hrazené kartou - jsou zde jen prodejky hrazené v hotovosti.
- ”Kontrola placení” – nezahrnuje prodejky hrazené kartou.

Zaměstnanci a mzdy
6.1 	Na základní kartě pracovníka doplněny nové údaje:
- ”Záloha”…”vyplácena” – forma úhrady - vyplacení zálohy zaměstnanci: hotově, složenkou, na účet. Vybírá se z rozbalovacího seznamu. Může být jiná od formy úhrady - vyplacení vyúčtování mzdy. Je určujícím údajem pro vytištění pracovníka na výplatní listině pro zálohy, výčetku platidel a pro výpis výplat zasílaných složenkou v tiscích pro zálohy. 
v oblasti údajů pro výpočet daně:
- ”Daňové zvýhod. na … dětí a dětí s ZTP/P” – zadává se počet dětí, na které pracovník uplatňuje nárok na daňové zvýhodnění  dle §35c a §35d a počet dětí, které jsou držiteli průkazu ZTP/P (bude jim počítáno dvojnásobné zvýhodnění na dani). Pozn. údaj o počtu dětí je používán i nadále při zpracování mezd za období před 1.1.2005 pro určení nezdanitelné části základu daně. Při upgrade je sem také tento údaj přenesen.
- ”nejedná se o pracovní poměr” – zaškrtávat jen v případě, že smluvní vztah nelze označit za pracovní poměr nebo obdobný pracovní vztah ve smyslu nařízení vlády č.301/1995 o minimální mzdě. Těmto pracovníkům bude daňový bonus počítán jen v případě jejich zdanitelného příjmu vyšším nebo rovným minimální mzdě, krácené na 75% u poživatelů částečného a 50% plného invalidního důchodu. Jedná se např. o příjmy společníka nebo jednatele s.r.o., z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odměny člena statutárního orgánu, atd., na které se uvedené nařízení nevztahuje. Při nezaškrtnutí, tedy všem ostatním, bude daňový bonus počítán, pokud jejich zdanitelný příjem bude vyšší nebo roven minimální mzdě poměrně zkrácené počtem odpracovaných hodin k celkovému měsíčnímu časovému fondu. Pokud neodpracují nic, bude daňový bonus počítán jen při zdanitelném příjmu vyšším nebo rovným minimální mzdě, popř. krácené na 75% u poživatelů částečného a 50 % plného invalidního důchodu. Viz. metodický pokyn MF č. D - 274.
- ”požaduje roční vyúčtování daně” – v oblasti údajů pro zpracování daně. Zaškrtnutí označuje, že pracovník na podepsaném prohlášení k dani požaduje zpracování ročního vyúčtování daně z příjmu. V tomto případě se mu bude při zpracování mzdy za 1.měsíc automaticky nabízet roční vyúčtování daně. Není-li tento údaj zaškrtnut nebude se automaticky nabízet a v případě volby ročního vyúčtování stiskem tlačítka ”Roční vyúčtování daně” na kartě pracovníka nebo ”Roč.vyúčt.daně” ve zpracovávané mzdě se jen na tuto skutečnost zobrazí upozornění s volbou, zda-li si opravdu přejete provést roční vyúčtování daně.
UPOZORNĚNÍ pro update! Při nasazení nové verze je forma výplaty zálohy neurčena a požadavek na roční vyúčtování daně není zaškrtnut!
6.2 	Hodnoty pro mzdy - tabulka hodnot pro mzdy byla v oblasti pro výpočet daně z příjmu doplněna o:
“Daňové zvýhodnění na 1 dítě” – zadává se hodnota daňového zvýhodnění na jedno vyživované dítě dle §35c zákona od dani z příjmu. Zadává se hodnota pro běžný zpracovávaný rok mezd a minulý rok.
6.3 	Při předzpracování mezd za 1. měsíc 2005 se v tabulce hodnot pro mzdy automaticky změní:
- rok pro danění běžného roku 2005, minulého roku 2004
- v běžném roce se vynuluje hodnota nezdanitelné části na jedno dítě a do daňového zvýhodnění na jedno dítě se dosadí hodnota 500,-
- do minimální mzdy se dosadí hodnota 7 185,-
- případná hodnota částky pro výpočet zdravotního pojištění u osob, kde je plátce i stát, se vynuluje (měla by být vynulována již od 1.9.2004)
6.4 	Kontrola a doplnění vyúčtování mezd přepracovány v oblasti výpočtu záloh na daň z příjmu:
”Nezdanitelné části”– základu daně a záloha na daň z příjmu. Pokud je u pracovníka zaškrtnuto podepsání prohlášení k dani a základ daně snižovat o nezdanitelné části, se tyto vypočtou a  popřípadě nabídnou k aktualizaci. Jsou to:
- pojistné – nelze změnit, je dáno výpočtem pojistného,
- základní – základní nezdanitelná část základu daně uvedená v hodnotách pro mzdy pro běžný rok,
- invalid. – aktuální hodnota částky na invaliditu z karty zaměstnance.
- student – pro studenta soustavně se připravujícího  na budoucí povolání. Zde se v případě pracovníka, který  měl na kartě v okamžiku předzpracování nastaven příznak, že u něj může být odečtena tato nezdanitelná část daně, nabízí se k přepsání částka z nastavení hodnot pro mzdy.
- úroky – úroky z hypotečních a staveb.úvěrů - přebírá se hodnota z karty zaměstnance. Lze ručně přepsat.
- na děti – počet dětí aktuálně na kartě pracovníka krát nezdanitelná část základu daně na jedno dítě nastavená v hodnotách pro mzdy pro běžný rok. Zobrazuje a počítá se jen do konce r. 2004.
- ”Daňové zvýhodn. na "__”dětí” - částka daňového zvýhodnění vypočtená v předzpracování mezd podle počtu dětí a částky daňového zvýhodnění na 1 dítě. Zobrazuje se a počítá jen pro mzdy od 1.1.2005.
Všechny tyto části, kromě úroků a pojistného, se do mzdy doplňují v předzpracování a v konkrétní mzdě je lze ručně  přepsat.
”Zákl.daně” – základ měsíčních záloh na daň z příjmu. Automaticky se aktualizuje každou změnou částek příjmů, pojistného a nezdanitelných částí daně, tj. zdanitelný příjem mínus pojistné hrazené zaměstnancem, mínus zadané nezdanitelné části základu daně. Takto vypočtený základ daně se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru. Ručně tedy modifikujte až po případné změně uvedených údajů. Po každé změně základu se dle nastavených daňových tabulek automaticky vypočte a zobrazí daň.
“Daňový bonus” – uživatelsky nepřístupné, automaticky se vypočítává. Je to částka, o kterou převyšuje daňové zvýhodnění vypočtenou daň ze základu daně. Nárok na uplatnění bonusu vzniká, je-li zdanitelný příjem vyšší nebo roven minimální mzdě v hodnotách pro mzdy. Pokud pracovník neodpracoval ani hodinu nebo má na kartě zaškrtnuto pole  “nejedná se o pracovní poměr”. Je-li pracovník částečně invalidní, bere se z pro porovnání a minim.mzdy 75%, při plné invaliditě 50%. Jinak se pro zjištění nároku na daňový bonus poměrná část z minimální mzdy v poměru odpracovaných hodin k měsíčnímu časovému fondu v hodinách, zadanému v předzpracování mezd. Viz pokyn MF D-274 v příloze č.1. Je-li vypočtený daňový bonus vyšší než 2500,-, automaticky se sníží na tuto hodnotu.
“Daň po slevě a bonusu” - vypočtená daň mínus sleva na dani a mínus daňový bonus, je-li vyšší nebo roven 50,- Kč.
6.5 	Upraveny výpisy z mezd: mzdový (výplatní) lístek, mzdový list, výpis výpočtů daně široký a tisk potvrzení o zdanitelných příjmech a funkčních požitcích. Na všech je uveden základ daně, vypočtená daň, daňová sleva, daňový bonus a sražená daň. Sleva na dani je vypočtená daň mínus daňové zvýhodnění ve výši nepřevyšující vypočtenou daň. Mzdový list a potvrzení o zdanitelných příjmech jsou v systému v obou tvarech, tj. jak pro výpis mezd do roku 2004 včetně, tak i nové výpisy pro rok 2005. 

DPH
Výpisy DPH – doplněn výpis ”Plnění v jiných sazbách” – výpis záznamů DPH, kde je jiná sazba DPH, než je aktuálně nastavená v základních údajích firmy. Tato sestava je především určena pro výpis plnění podléhajících jiné sazbě DPH - např. leasing dle smluv uzavřených před 1.5.2004 a dále kontrola, zda byly na všech záznamech použity správné platné sazby DPH.
Výpočet ročního koeficientu krácení nároku na odpočet, vypořádání nároku na odpočet za celý rok u přijatých plnění  s povinností krátit nárok na odpočet daně na vstupu (řádek 560 daňového přiznání). Při výpočtu výkazu DPH, při otevření okna s výkazem DPH za období končící 12 měsícem, se provede součtování za všechna období roku (v roce 2004 od 1.5.2004) včetně posledního zpracovávaného, údajů (řádků) výkazů: 380, 510, 520, 530, 540 a zálohovým koeficientem krácený nárok na odpočet z ř. 550  
- vypočte se nový koeficient = (suma 510 – suma 520) / (suma 510 – suma 520 + suma 530 – suma 540),
- vypořádání nároku na odpočet = suma 380 * nový koeficient   –  suma 550.
Pozor!
a) 	jelikož se tento výpočet volá automaticky při zpracování období pro DPH končícím ve 12 měsícem, nelze použít pro výpočet vyrovnání při ukončení činnosti.
b) 	při opravách tohoto posledního výkazu v roce se žádný přepočet koeficientu a související automaticky neprovádí, protože i hodnoty tohoto období vstupují do výpočtu koeficientu a sám koeficient i hodnota vypořádání nároku na odpočet jsou ručně změnitelné. Proto zvažte, které hodnoty při opravě měníte, zda jsou zahrnuty do výpočtu koeficientu či ne. Pokud ručně měníte hodnoty koeficientu či vypořádání, musíte před ukončením zpracovávaného okna období pro DPH uzavřít, jinak při dalším otevření okna s výkazem dojde k jejich automatickému přepočtu.
Automatický převod zálohového koeficientu pro krácení nároku na odpočet mezi obdobími pro DPH
- 	Při založení nového období pro DPH (nový záznam v okně výkazů DPH) se po zadání období vždy vyhledává předchozí období DPH. Pokud se nalezne, pak jde-li o poslední období v předchozím roce, dosadí se do zálohového koeficientu vypořádací koeficient předcházejícího roku, jinak zálohový koeficient předchozího období.
- Při zavírání okna s výkazem DPH se kontroluje existence záznamu pro následující období DPH. Pokud existuje, pak se do něj převede hodnota zálohového koeficientu, vyjma případu, kdy je zpracováváno poslední období v roce. Pak se do zálohového koeficientu následujícího období přenese roční vypořádací koeficient.
Zaokrouhlování daně. V § 37 ZDPH je nově připuštěno zaokrouhlování daně na padesátihaléře a není ustanovení o nutnosti zaokrouhlování daně vždy jen nahoru, tj. zaokrouhluje se aritmeticky. V AdmWin: 
- 	Nastavení v “Základních údajích” – zaškrtávací pole nahrazeno rozbalovacím seznamem “Daň na výstupu zaokrouhlovat” s možnostmi na “desetníky”, “padesátníky”, “nezaokrouhlovat”. Implicitní hodnotou je na “padesátníky”. Při upgrade je ctěno poslední nastavení. Při všech záznamech DPH za uskutečněná plnění je zohledňováno datum v záznamu DPH - před 1.1.2005 je zaokrouhlení daně původním způsobem, tj. je-li nastaveno zaokrouhlení na desetníky nebo padesátníky, dojde k zaokrouhlení na desetníky nahoru, jinak aritmeticky na nastavené zaokrouhlení.
Upozornění k zaokrouhlování celého dokladu. Budete-li mít jednotkové ceny bez DPH zaokrouhlené na padesátníky a daň budete také zaokrouhlovat na padesátníky, pak odpadne nutnost při hotovostních platbách zaokrouhlovat celý doklad a tím problémům vznikajícím při zaokrouhlování DPH.
Dovoz z třetích zemí (mimo EU) – od 1.1.2005 DPH již nevybírá celnice a plátce je povinen přiznat daň do svých vlastních uskutečněných plnění. Proto se v AdmWin záznam DPH na dovoz zboží s datem plnění po 1.1.2005  promítá do výkazu DPH (daňového přiznání) automaticky na obě strany, tj. jak do uskutečněných plnění, tak do přijatých plnění.
Tisk nového formuláře daňového přiznání k DPH – vzor č.13
V záznamu DPH za vlastní uskutečněná plnění doplněno ”Poskytnutí služby do zahraničí mimo tuzem” – označeno jen dle mejčastěji se vyskytujícího případu. Jinak pod tímto označením zadávejte:
- uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně s místem plnění mimo tuzemsko (do EU i třetích zemí),
- uskutečněná zdanitelná plnění podle zvláštního režimu pro cestovní službu (§89) nebo pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi (§90) snížené o přirážku.
Ve výkazu DPH se tyto záznamy se načítají do oblasti “V. Uskutečněná plnění celkem” do samostatného údaje “S nár.na odpočet s místem plnění mimo tuzem” bez čísla řádku Není samostatně na daňovém přiznání vytištěn.. Jeho hodnota se přičítá do řádku 510 ve výkazu i daňovém přiznání.

Tisky do souboru – všechny tisky (výpisy) včetně dokladů lze uložit do souboru na disk ve formátu EMF. Tento formát je standardním grafickým formátem MS Windows, ale prohlížet jej standardně umí jen Windows XP. V ostatních verzích Windows nutné použít externí prohlížeče tohoto formátu, např. IrfanView. Zápis tisku do souboru je k dispozici po zobrazení výstupu na obrazovce volbou v menu: ”Tisk-volby” - ”Do souboru” standardním windows dialogovým oknem, kde lze vybrat složku a zadat název souboru, ve kterém bude výstup uložen. Zásadně neměňte nabízenou příponu tohoto souboru. Do souboru se ukládá jen jedna tisková strana v prohlížeči aktuálně zobrazená.

Jen v PU
V záznamu řádků pokladního výdajového dokladu lze zadat číslo zakázky, na kterou se zapíše do spotřebovaných položek text řádku pokladního dokladu, datum z dokladu, do data spotřeby a zadaná částka do nákladové i prodejní ceny v řádku spotřeby na zakázku. Tato možnost se na pokladním výdajovém dokladu nabízí jen, jeli v ”Účetnictví” - ”Nastavení” - ”Jiná obecná nastavení” zaškrtnuto ”V pokladních výdajových dokl.nabízet souvztažný záznam na zakázku”.
V tom případě je v levém spodním okraji okna záznamu nového pokladního dokladu možné zadat nebo stiskem tlačítka vybrat zakázku, do níž bude proveden souvztažný zápis. K záznamu do spotřeby dojde jen v případě, že je zvolen pokladní výdajový doklad a řádek není připárován na žádnou fakturu.
Pozor! Vazba mezi tímto řádkem pokladního dokladu a řádkem ve spotřebě na zakázku není evidována! Tj. Oprava nebo zrušení řádku pokladního dokladu se zapsaného řádku na zakázce nijak nedotkne, stejně tak i změna tohoto řádku na zakázce se nijak neprojeví na pokladním dokladu.


Jen v DE
1. 	Nastavení - jiná obecná - tisk pořadového čísla záznamu v deníku na pokladní doklad - implicitní je nezaškrtnuto.
2. 	Nový výpis “DE - příjmy a výdaje” – celkový výpis deníku příjmu a výdajů nahrazující původní výpisy peněžního deníku na 1xA4  popř. na 2xA4, respektující zjednodušení daňové evidence, tj. nejsou zde sloupce bank, pokladen, průběžných položek. Na konci řádku může být uvedeno číslo případně uhrazené faktury. Pro příjmy je to variabilní symbol, pro výdaje interní (evidenční) číslo závazky. Jsou-li k datu konce období evidovány úpravy zvyšující nebo snižující základ daně (uzávěrkové operace), pak se vytisknou na závěr této sestavy.
3. 	V roční uzávěrce v nabízeném výpisu deníku nahrazen výpis deníku ve formátu na 2 strany A4 tímto novým výpisem “DE-příjmy a výdeje”. Pokud je zapotřebí ještě vytisknout deník ve formátu na 2xA4, pak tento je z kompatibilních důvodů stále ještě k dispozici ve výpisech deníku.
4. 	Evidence úprav snižujících - zvyšujících hospodářský výsledek (dříve nazývané uzávěrkové operace). Vlastní evidence se nemění, ale:
- 	je ji navíc možno vyvolat samostatnou podvolbou v menu ”Roční uzávěrka”, kdy je nejprve požadováno zadání roku, za který se mají tyto úpravy příjmů a výdajů uplatňovat (při volání z okna vlastního zpracování se automaticky přejímá datum uzávěrky) - automaticky se doplní na datum 31.12. zadaného roku.
- 	jejich hodnoty se vypisují v nové sestavě příjmů a výdajů v DE a také ve výkazu příjmů a výdajů, je-li datum zadaného konce období pro výpis shodné s datem, ke kterému jsou tyto úpravy evidovány.
5. 	Výkaz příjmů a výdajů vypisuje nově i evidované úpravy základu daně (uzávěrkové operace) evidované k datu konce období, ke kterému je výkaz zadán.
6. 	Předběžný výpočet daně z příjmu – úpravy zvyšující - snižující základ daně jsou přičteny k příjmům a výdajům z podnikání, jsou-li k 31.12. zpracovávaného roku evidovány.
7. 	Upraven výkaz majetku dle daňového přiznání k příjmu FO. Pod hmotný majetek jsou započteny položky z dlouhodobého majetku hmotného v zůstatkových cenách plus drobný dlouhodobý hmotný majetek pod majetkem. Ostatní majetek a rezervy jsou volně ručně zadatelné po volbě rozborů a výkazu majetku.
8. 	Doplněno nastavení a používání číselných řad shodné s PÚ, pro faktury, příjemky, výdejky, předací lístky. Tj. Nastavují se pod volbou ”Účetnictví”- ”Nastavení”- ”Číselné řady” – při update jsou do nich přesunuta poslední použitá čísla, kromě vydaných faktur, neosvědčilo se, protože mnoho uživatelů používá nenumerická nebo delší než 6-ti ciferná čísla..
9. 	Přepočet příjmů a výdajů v deníku jednotným kurzem – tato úloha je k dispozici ve skupině úloh s roční závěrkou, protože může být provedena až po záznamu všech plateb do deníku příjmů, výdajů a záznamu všech faktur (závazků a pohledávek) a záznamů DPH za uzavírané období (jinak by mohlo dojít k záznamu DPH tímto jednotným kurzem). V této úloze dojde pouze k přepočtu všech pohybů peněz na devizových účtech a valutových pokladnách v této úloze zadaným jednotným kurzem, který vyhlašuje MF po ukončení roku. 
 	Nejprve je požadováno zadání roku a následně se zobrazí seznam evidovaných měn a k nim jednotný kurz. Pokud máte v evidenci ještě měny, které byly nahrazeny EUR, pak k těmto měnám zadejte jakýkoliv nenulový kurz - v těchto měnách byste již neměli mít žádnou platbu evidovánu.
Tlačítkem “Spustit přepočet” se nejprve provede kontrola, je-li ke všem evidovaným měnám zadán kurz. Není-li, zpracování se odmítne. Jinak se zobrazí upozornění, že se jedná o nevratný proces a data je nutné před provedením řádně zazálohovat.
Poznámka. Tímto přepočtem nejsou dotčeny záznamy DPH. Proto je také po provedení tohoto přepočtu nesmíte měnit, či do uzavíraného období zadávat nové, protože by mohly být přepočteny tímto jednotným kurzem!
10. Upraven výpočet zdravotního a sociálního pojištění podnikatele za r. 2004, volaný z předběžného výpočtu daně z příjmu. Doba výkonu samostatné výdělečné činnosti pro obě pojištění je zadávána datem od - do, ze kterých se vypočte rozdíl v měsících.
V oblasti sociálního pojištění:
Nastavení:
”Min.roční vyměřovací základ pro vedlejší SVČ” – roční hodnota minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Pro rok 2004 to je 20 208,-. 
”Roční vyměř.základ min.” - roční hodnota minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Pro rok 2004 to je 40 416,-. 
”max.” - maximální hodnota vyměřovacího základu - je již několik let 486 000,-
”Vyloučené měsíce” – počet měsíců z měsíců výkonu SVČ,  v nichž:
- ani jeden den netrvala účast na důchodovém pojištění OSVČ,
- po celý kalendářní mšsíc měla OSVČ nárok na nemocenské pojištění z nemocenského pojištění OSVČ,
- po celý kalendářní měsíc vykonávala OSVČ službu v ozbrojených silách (civilní službu),
- po celý kalendářní měsíc pobírala OSVČ peněžitou pomoc v mateřství z nemocenského pojištění OSVČ.
”Vedlejší samostat.výděl.činnost” – zaškrtává jen OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost - při výpočtech pak budou použity minimální vyměřovací základy pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.
Výpočet pro přehled:
”5.Průměrný měsíční příjem” = rozdíl příjmů a výdajů dělený počtem měsíců výkonu SVČ zkrácených o vyloučené měsíce.
”6.Vypočtený vyměřovací základ” = rozdíl příjmů a výdajů krát 0,4.
”7.Minimální vyměřovací základ” – je-li zaškrtnuto “Vedlejší samostat.výděl.činnost”, pak min.roční vyměřovací základ pro vedlejší SVČ, jinak roční vyměř.základ min., děleno 12 krát počet měsíců výkonu SVČ po odpočtu vyloučených měsíců.
”8.Určený vyměřovací základ” – je-li vypočtený menší minimálního, dosadí se minimální, je-li vyšší maximálního, dosadí se maximální, jinak vypočtený.
”9.Pojistné” –určený vyměřovací základ krát procento pojistného na důchodové pojištění.
”10.Úhrn záloh (bez.nemoc.poj.)” – součet všeho co bylo do deníku zapsáno pod “Výdaje odečitatelné” - “Zdrav.a social.pojištění” - “Soc.poj.podnikatel”. Pozor! Pokud máte pod tímto bodem zapsány i případné přeplatky či nedoplatky, pak je zde musíte odečíst, aby nedocházelo ke zkreslení následné hodnoty, co je zapotřebí doplatit. Tato hodnota je při každém otevření okna s výpočty pojištění přepočítávána až do doby uzavření deníku.
Výpočet záloh na následující rok:
”Měsíční vyměř.zákl.min.” – měsíční hodnota minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Pro rok 2005 to je 4 024,-.
”max.” - trvale stejný – tj. 40 500,-
”-pro vedlejší SVČ” – měsíční hodnota minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Pro rok 2005 to je 1 789,-.
”Nejnižší vyměř.základ vypočtený” - rozdíl příjmů a výdajů krát 0,45 dělený počtem počet měsíců výkonu SVČ po odpočtu vyloučených měsíců. Je-li nižší než minimální pro hlavní činnost při nezaškrtnutí vedlejší SVČ, doplní se minimální měsíční, je-li nižší než minimální pro vedlejší a je zaškrtnuto vedlejší SVČ, doplní se minimální pro vedlejší SVČ. Je-li vyšší než maximální, doplní se maximální.
”Nejnižší záloha na důch.pojištění” – nejnižší vyměř.základ vypočtený krát procento důchodového pojištění.
”Nejnižší nemocenské pojištění” – nejnižší vyměř.základ vypočtený krát procento nemocenského pojištění.
V oblasti zdravotního pojištění:
Nastavení:
”Odpočet na měs.kdy je platí i stát” - pro rok 2004 se uvádí částka 3 520,-
“Počet měs.kdy byl plátce i stát” – (ř. 8) - počet měsíců, ve kterých byl pojištěnec v období leden až červenec 2004 OSVČ a současně byl zařazen po celý kalendářní měsíc mezi osoby, za které platí pojistné i stát. Uvádějí se pouze měsíce, kdy nebyl proveden odpočet u zaměstnavatele. Tento počet měsíců nesmí být vyšší 7.
“Měsíce, kdy byla SVČ hlavním příjmem.” – počet kalendářních měsíců, ve kterých byla samostatná výdělečná činnost hlavním zdrojem příjmu. Neuvádějí se takové měsíce, ve kterých OSČV patřila po celý kalendářní měsíc mezi osoby, kterým nebyl stanoven minimální vyměřovací základ, tj. plátcem byl i stát, v zaměstnání bylo odvedeno pojistné vypočtené alespoň z min.vyměřovacího základu pro zaměstnance, pobírala nemocenské apod.
“-pro 50% průměrné mzdy” – pro rok 2004 se bere 505 průměrné mzdy v roce 2002, tj. 7 928,50.
Výpočet na přehled:
“Minimální vyměřovací základ” – (ř.9) - počet. měs. kdy byla SVČ hlavním zdrojem příjmu krát 50% průměrné mzdy roku 2002
“Vypočtený vyměřovací základ” – konstanta 0,4 krát (rozdíl příjmů a výdajů pod odpočtu částek za měsíce, kdy byl plátce i stát).
“Použitý vyměřovací základ” – (ř.14) - je-li vypočtený vyměřovací základ nižší než minimální, pak minimální. Je-li vyšší hodnotě 486 000, pak tato hodnota, jinak vypočtený.
“Pojistné” – (ř.16) - zadané procento zdravotního pojištění krát vyměřovací základ použitý, děleno počtem měsíců vypočteným v záhlaví tohoto okna z doby trvání OSVČ od - do data.
“Úhrn záloh” – součet všeho, co bylo do deníku zapsáno pod “Výdaje odečitatelné” - “Zdrav.a social.pojištění” - “Zdrav.poj.podnikatel”. Pozor! Pokud máte pod tímto bodem zapsány i případné přeplatky či nedoplatky, pak je zde musíte odečíst, aby nedocházelo ke zkreslení následné hodnoty, co je zapotřebí doplatit. Tato hodnota je při každém otevření okna s výpočty pojištění přepočítávána až do doby uzavření deníku.
“Doplatek -Přeplatek” – rozdíl mezi zaplacenými zálohami a vypočteným pojistným.
Výpočet záloh na následující rok:
“Minimální záloha na násl.rok” – pro začátek roku 2005 je 1143,-.
“Vypočtená záloha” – konstanta 0,45 krát (rozdíl příjmů a výdajů po odpočtu částek za měsíce, kdy byl plátce i stát) krát procento pojištění děleno počtem měsíců doby trvání OSVČ v záhlaví tohoto okna. Vyjde-li vyšší než 5 468,- , dosadí se tato hodnota.
Je-li vypočtená záloha nižší než minimální, je povinnost použít minimální, pokud se nejedná o OSVČ, pro kterou není stanoven minimální vyměřovací základ (např. plátce pojistného i stát, zaměstnán apod.).


Přílohy:
1. 	Pokyn MF č. D - 274 – k postupu při výplatě měsíčních daňových bonusů ve zdaňovacím období 2005
2. 	Pokyn MF č. D - 277 – Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2004 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění 
3. 	Pokyn č. D - 276 – o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2004 



Příloha č. 1



Pokyn č. D - 274
k postupu při výplatě měsíčních daňových bonusů ve zdaňovacím období 2005

č.j.: 53/97 752/2004-532 ze dne 3. ledna 2005

Referent: Katarína Dobešová, tel.: 257 042 555           Ing. Marcel Pitterling, tel.: 257 042 115



Ministerstvo financí České republiky s cílem zajistit ve zdaňovacím období 2005 jednotný postup při uplatňování §35d zákona č. 669/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů") a posouzení nároku na měsíční daňové zvýhodnění na vyživované dítě v domácnosti, poskytovaného poplatníkovi s příjmy ze závislé činnosti a s funkčními požitky definovanými v ustanovení §6 zákona o daních z příjmů, plátcem daně (zaměstnavatelem) v průběhu zdaňovacího období formou měsíčního daňového bonusu, sděluje:

Nárok na výplatu měsíčního daňového bonusu náleží u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti a s funkčními požitky podle ustanovení §35d odst. 4 zákona o daních z příjmů při splnění ostatních podmínek za existence jeho měsíčního zdanitelného příjmu, v úhrnu alespoň ve výši minimální mzdy.

Při posouzení nároku na výplatu měsíčního daňového bonusu u poplatníka s příjmy podle §6 zákona o daních z příjmů, které mu plynou výlučně na základě smluvních vztahů, jež nelze označit za pracovní poměr nebo obdobný pracovní vztah ve smyslu nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů, se pro daňové účely použije ve zdaňovacím období 2005 vždy částka minimální mzdy stanovená v ustanovení §2 odst. 1 písm. b) cit. nařízení vlády, platná pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou, ve výši částky 7.185,- Kč, krácené na 75 % u poživatele částečného invalidního důchodu a na 50 % u poživatele plného invalidního důchodu. Jedná se např. o příjmy za práci společníka nebo jednatele s.r.o., z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odměny člena statutárního orgánu právnické osoby, atd., na které se nařízení vlády jinak nevztahuje.

Při posouzení nároku na výplatu měsíčního daňového bonusu u poplatníka s příjmy podle §6 zákona o daních z příjmů, které mu plynou na základě pracovního poměru nebo obdobného pracovního vztahu (např. služebního, členů družstev, kde součástí členství je též pracovní vztah), se použije ve zdaňovacím období 2005 minimální mzda stanovená cit. nařízením vlády. U takového zaměstnance lze nárok na daňový bonus přiznat i v případě, že výše jeho zdanitelného příjmu bude představovat alespoň minimální mzdu vypočtenou ve výši odpovídající odpracované době (např. při sjednání nebo povolení kratší pracovní doby, anebo pokud nejsou odpracovány v měsíci všechny pracovní směny).

To se vztahuje i na zaměstnance, který vedle příjmů z pracovního poměru nebo obdobného pracovního vztahu za odpracované směny (hodiny) bude mít v kalendářním měsíci zúčtovány i např. náhrady mzdy, doplatky mzdy, zdanitelná nepeněžní plnění, odměny ze souběžně uzavřené dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, popř. i odměny člena statutárního orgánu, odměny za práci jednatele atd. Pokud by ale poplatník v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu v kalendářním měsíci neodpracoval ani jednu směnu (popř. hodinu) a zúčtovány mu byly v kalendářním měsíci jen náhrady mzdy, doplatky mzdy za uplynulé období či jiná zdanitelná peněžní či nepeněžní plnění apod., lze nárok na daňový bonus přiznat, jen pokud úhrn jeho měsíčního zdanitelného příjmu dosáhne alespoň částky 7.185,- Kč (krácené na 75 % této částky u příjemce částečného invalidního důchodu nebo na 50 % u příjemce plného invalidního důchodu).




Ředitel sekce 09:
Ústřední finanční a daňové ředitelství
Ing. Mgr. Robert Szurman, v.r.

Vygenerováno aplikací Konzultant pro veřejnost
(c) 1999-2005 Luyten CZ s.r.o. a Konzulta a.s.


Příloha č.2


Pokyn Ministerstva financí č. D – 277
Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2004 
podle § 38 zákona č.586/1992 Sb.,o daních z příjmů, v platném znění


Referent:
ing. Petr Vrána,
tel.:25704 4277
č.j.:533/ 254 /2005
 
ing. Kateřina Illetško,
tel.:25704 4356
 




Poplatníci, kteří nevedou účetnictví použijí pro přepočet cizí měny jednotný kurz stanovený podle §38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmů, v platném znění (dále jen"zákon o daních z příjmů"). 
Pro přepočet cizích měn neuváděných v kurzovním lístku se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou. 
Případně lze využít služeb znalců se specializací na devizovou problematiku. Aktuální seznamy znalců vedou krajské soudy respektive v Praze městský soud, v jejichž obvodu má znalec trvalé bydliště podle §7 odst.2 zákona č.36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění a dále je seznam znalců zveřejněn na internetových stánkách Ministerstva spravedlnosti na adrese: www.justice.cz.. 

Stanovený jednotný kurz měn uváděných v kurzovním lístku ČNB:

ZEMĚ
MĚNA
MNOŽSTVÍ
KÓD
JEDNOTNÝ KURZ
Austrálie 
dolar 
1 
AUD 
18,86 Kč
Bulharsko
lev
1
BGN
16,33 Kč
Dánsko
koruna
1
DKK
4,29 Kč
EMU
euro
1
EUR
31,89 Kč
Estonsko
koruna
1
EEK
2,04 Kč
Hongkong
dolar
1
HKD
3,29 Kč
Island
koruna
100
ISK
36,64 Kč
Japonsko
jen
100
JPY
23,84 Kč
Jihoafrická republika
rand
1
ZAR
4,02 Kč
Jižní Korea
won
100
KRW
2,25 Kč
Kanada
dolar
1
CAD
19,74 Kč
Kypr
libra
1
CYP
54,83 Kč
Litva
litas
1
LTL
9,24 Kč
Lotyšsko
lat
1
LVL
47,95 Kč
Maďarsko
forint
100
HUF
12,73 Kč
Malta
lira
1
MTL
74,51 Kč
MMF
SDR
1
XDR
37,97 Kč
Norsko
koruna
1
NOK
3,81 Kč
Nový Zéland
dolar
1
NZD
17,03 Kč
Polsko
zlotý
1
PLN
7,07 Kč
Rumunsko
leu
10000
ROL
7,89 Kč
Singapur
dolar
1
SGD
15,19 Kč
Slovensko
koruna
100
SKK
79,69 Kč
Slovinsko
tolar
100
SIT
13,33 Kč
Švédsko
koruna
1
SEK
3,50 Kč
Švýcarsko
frank
1
CHF
20,66 Kč
Turecko
lira
1000000
TRL
18,02 Kč
USA
dolar
1
USD
25,65 Kč
Velká Británie
libra
1
GBP
46,98 Kč
  


Příloha č.3


Pokyn č. D – 276
o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2004.

Referent:
Ing. J. Hladký, tel. 257042230 
Č.j. 53/257/2005-531
 
I. Netřebská, tel. 257043451
 

Na základě zmocnění podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), Ministerstvo financí sděluje:
	Průměrné ceny pohonných hmot v Kč/l včetně DPH uplatňované jejich rozhodujícími prodejci v České republice ve zdaňovacím období roku 2004 u jednotlivých druhů činily:


Benzin Speciál 
BA - 91 .......................... 
26,19 Kč
Benzin Natural
BA - 95 ...........................
26,72 Kč
Benzin Super plus (Natural)
BA - 98 ...........................
31,95 Kč
Benzin Normál (Natural)
BA - 91 ...........................
26,78 Kč
Nafta motorová
...........................................
24,98 Kč
Bionafta
...........................................
22,71 Kč

	Tyto ceny může poplatník použít pro účely stanovení výdajů za spotřebované pohonné hmoty ve výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona, t.j. u vlastních silničních motorových vozidel nezahrnutých do obchodního majetku a silničních motorových vozidel bezplatně vypůjčených ve smyslu § 659 občanského zákoníku.

Použije-li poplatník ceny vyšší, je povinen je doložit doklady o jejich nákupu, jak to vyplývá z § 24 odst. 2 písm. k) zákona. 
V případě, že poplatník nakupoval jiný druh benzinu, který není uveden v bodu 1, uplatní cenu toho druhu benzinu, který má shodné oktanové číslo. Pokud benzin se shodným oktanovým číslem bod 1 neobsahuje, uplatní cenu benzinu s nejbližším oktanovým číslem.
Tímto pokynem nejsou dotčeny ceny pohonných hmot stanovené na základě § 8 odst. 1 zákona č. 119/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškami Ministerstva práce a sociálních věcí, které se používají výhradně pro stanovení výše náhrady za pohonné hmoty, na kterou má nárok zaměstnanec, použije-li pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele. 

Pozn.: Sazba základní náhrady (opotřebení) pro osobní silniční motorová vozidla po celý rok 2004 činila 3,50 Kč/1 km - viz § 2 písm. b) vyhlášky č. 449/2003 Sb.


Ředitel sekce 09:
Ing. Mgr. Robert Szurman v.r.



