Změny v AdmWin ve verzi 2.24 od 2.23
Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 2.23,2.22,2.21,2,20.
Pokud se přechází z verze nižší 2.20, je nutné před instalací nové verze provést zálohování!
1. Bankovní účty
Nově je povoleno zaevidování bankovního účtu bez zadání tuzemského čísla účtu a čísla banky, pokud je
vyplněn IBAN a BIC (SWWIFT). Tyto dva údaje se pak také tisknou na vydané faktuře. Na takto zadané
bankovní účty nelze v systému vystavovat příkazy k úhradě, ani automaticky načítat bankovní výpis.
2. Objednávky
V okně objednávky, v oblasti pro práci se zapsanými řádky, doplněno tlačítko:
“Info o položce zás.“ – pro získání více informací o již zapsané položce na objednávce – informace z karty
zásob, její pohyby, požadavky na ni, kdy a za jakou cenu byla nakupována a prodávána, možné náhrady
apod.. Zobrazí seznam zásob se všemi jeho funkcemi, včetně přiřazení vybrané na doklad, nastavený na
skladovou položku, která je také právě aktuálně nastavena v seznamu řádků objednávky.
Využití je především při automatickém doplnění položek objednávky na podlimitní a zásobou skladem
nepokryté požadavky zákazníků pro jejich kontrolu a popřípadě objednání její náhrady za jinou nebo její
vyřazení a objednání u jiného dodavatele.
3. Dlouhodobý majetek - fotovoltaické elektrárny
Odpisy pro fotovoltaické elektrárny se řídí §30b zákona o dani z příjmu - Odpisy hmotného majetku
využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření. Odpisuje se rovnoměrně bez přerušení po dobu 240
měsíců do 100 % vstupní ceny nebo zvýšené vstupní ceny. Stanoví se s přesností na celé měsíce; přitom
poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po měsíci, v němž byly splněny
podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit
odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období.
Technické zhodnocení zvyšuje jeho vstupní cenu. Odepisování pokračuje ze zvýšené vstupní ceny snížené o již
uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo technické zhodnocení ukončeno, a to
rovnoměrně bez přerušení po zbývající dobu odpisování z 240 měsíců od data pořízení nejméně však po dobu
120 měsíců.
Z toho důvodu v kartě dlouhodobého hmotného majetku v metodě odpisů doplněna možnost:
"fotovolt.elektr.§30b" – výpočet odpisů bude prováděn dle §30b a na zařazení do odpisových skupin a dobu
odepisování se v tomto případě nebere zřetel.
V přechodných ustanoveních záona č. 346/2010 sb. V odstavci 9. Je zakotvena povinnost přejít na metodu
odpisů dle §30b i u majetku, u něhož bylo zahájeno odpisování před rokem 2011.
Z toho důvodu bylo i uvolněno blokování nastavení metody daňových odpisů, pokud jsou již nějaké záznamy
v historii odpisů. Zůstává tak na uživateli, jeho zodpovědnosti, zda legislativní povinnost dodržení metody
odpisů poruší, či nikoliv a metodu odpisů změní v průběhu odpisování.
4.

Jen DE

4.1 Výpisy
Do voleb zadání výpisu “Jen vybrané banky-pokladny“ doplněno zaškrtávací pole:
"Vypsat jen příjmy nebo výdaje" – při jeho zaškrtnutí se zobrazí volba pomocí skupiny 2 přepínačů “Příjmy“,
„Výdaje“ - budou vypisovány jen záznamy příjmů nebo jen záznamy výdajů ze zvoleného bankovního účtu nebo
poklady. Pokud je k záznamu příjmu nebo výdaje přepojena faktura, je vypsáno i její číslo a název firmy
dodavatele (odběratele). Není-li zaškrtnuto, vypisují se příjmy i výdaje a je vypisován zůstatek banky nebo
pokladny po každém záznamu (stávající výpis).
4.2 Roční uzávěrka
V úloze "Přepočet devizových účtů a valut.pokladen" – zrušeno zaškrtávací pole:
„zaúčtovat jako daňové“ – tj. všechny případné vypočtené rozdíly jsou daňově neúčinné – kladný rozdíl se
zaeviduje do příjmů nezdanitelných a záporný do výdajů neodečitatelných.
Protože dle pokynu GFŘ – D – 6 k § 7b ZDP – se příjmy a výdaje v cizí měně evidované v daňové evidenci
přepočítají podle § 38 zákona.
“(1) Pro daňové účely se používají kursy devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou uplatňované v
účetnictví poplatníků. Pokud poplatník nevede účetnictví, použije s výjimkou uvedenou v odstavci 2(úroky
z vkladů v cizí měně z účtů, které nejsou určeny k podnikání), jednotný kurs, nevyužije-li kursy devizového trhu
uplatňované podle zvláštních právních předpisů o účetnictví. Tento kurs se stanoví jako průměr směnného
kursu stanoveného Českou národní bankou poslední den každého měsíce zdaňovacího období. V případě, že

se daňové přiznání podává v průběhu zdaňovacího období, použije se směnný kurs k datu uskutečnění
jednotlivých příjmů a výdajů nebo průměr směnného kursu stanoveného Českou národní bankou poslední den
každého měsíce části zdaňovacího období, za kterou se daňové přiznání podává. Jednotný kurs a kursy
devizového trhu uplatňované podle zvláštních právních předpisů o účetnictví pro přepočet cizí měny nelze v
jednom zdaňovacím období použít současně.“
Tato úlohu tedy použijte jen ve specifických ojedinělých případech, kdy si opravdu myslíte, že musí být použita
pro srovnání zůstatku v měně i Kč na devizovém účtu nebo valutové pokladně.
4.3 Předběžný výpočet daně z příjmu
V okně doplněna 2 funkční tlačítka:
"Uplatňované děti" – evidence vyživovaných osob (dětí), na které je uplatňováno daňové zvýhodnění na
vyživované osoby.
"Tisk přiznání přes portál daňové správy" - výstup do souboru XML pro načtení na portál daňové správy. Kde se
provede jeho doplnění, kontrola a tisk přiznání v aplikaci EPO2 popřípadě i jeho elektronické podání.
4.3.1 Vyživované osoby (děti) uplatňované na daňové zvýhodnění
Z této evidence se vypočítává do okna předběžného výpočtu daně daňové zvýhodnění jen při otevření okna
předběžného výpočtu daně a jen je-li daňové zvýhodnění nulové a provádí se výpočet daně z deníku. Dále se
údaje z této evidence použijí při vytváření daňového přiznání k dani z příjmu FO – do tabulky vyživovaných
osob.
Vlastní evidence se provádí v datovém okně typu seznam pomocí tlačítek nástrojové listy. Údaje se aktualizují
(zadávají) přímo v řádcích a sloupcích tohoto seznamu. Jeden řádek je pro jedno dítě. Uvádí se údaje:
”Jméno” – musí být uvedeno.
”Příjmení” – musí být uvedeno.
”Dat.naroz.” – datum narození - musí být uvedeno.
”Rod.číslo” – rodné číslo - musí být uvedeno.
”Nárok od", ”Nárok do" – datum začátku a konce nároku na daňové zvýhodnění. Datum ”Nárok do” se vyplní
až datem ukončení možnosti nároku na daňové zvýhodnění. Není-li nárok na daňové zvýhodnění, pak
neuvádět ani datum od ani datum do.
”ZTP/P od”, ”ZTP/P do” – datum, od kterého a do kterého je dítě držitelem průkazu ZTP/P a lze uplatnit
daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši. Datum ”, ”ZTP/P do” nemusí být uvedeno – pak se počítá nárok
do konce daňového období. Obě data musí spadat do období ”Nárok od", ”Nárok do" - do výpočtu
daňového zvýhodnění v dvojnásobné výši jsou zahrnuty jen měsíce spadající do období ”Nárok od",
”Nárok do".
4.3.2 Tisk, popřípadě el.podání, přiznání k dani z příjmu FO
Výstup údajů z předběžného výpočtu daně do souboru xml pro jeho načtení na portál daňové správy do
aplikace EPO2 pro jeho doplnění, kontrolu a tisk, popřípadě přímo elektronické podání.
Určeno jen pro OSVČ dle §7 vedoucí daňovou evidenci nebo uplatňující výdaje procentem z příjmů.
Po stisku tlačítka se nejprve požaduje zadání, kam a s jakým názvem výstupní soubor xml uložit a po ukončení
se automaticky vyvolá internetový prohlížeč se stránkou pro načtení tohoto souboru na portál daňové správy,
kde si tlačítkem “Procházet“ vyhledáte v předchozím kroku uložený soubor a stisknete tlačítko “Načíst“ – a dále
pokračujete již ve zpracování na portále daňové správy: cyklus “Úprava ve formuláři“ – doplnění chybějících
údajů, “Kontrola stránky“ – “Protokol chyb“….
Důvodem nutnosti načtení na portál daňové správy je kromě kontroly i doplnění údajů, které nejsou v systému
evidovány. Jsou to především:
- Adresa místa pobytu k poslednímu dni kalendářního roku, za který se daň vyměřuje
- Údaje o adrese místa pobytu v ČR, kde se poplatník zdržoval v případě, že jde o poplatníka, který nemá
trvalý pobyt v ČR
- Údaje o daňovém nerezidentovi, výše celosvětových příjmů, spojení se zahraničními osobami
- Kód rozlišení typu přiznání, plná moc k zastupování daňovým poradcem, povinnost ověření účetní
uzávěrky auditorem
- Příjmy ze zdrojů v zahraničí dle §6 až 10 ZDP, o dani a pojistném zaplacených v zahraničí
- Údaje vyplývající z toho, že je poplatník v insolvenčním řízení
- Vyplacené měsíční daňové bonusy
- Sražená daň dle §36, §38f, zajištěná daň plátcem dle §38
- Zaplacená daň stanovená paušální částkou
- Údaje o spolupracujících osobách, účastnících sdružení a jejich podílech
- Podíl společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti
- Správné značení činností (živností) a jejich podílu na celkových příjmech a výdajích (v programu je toto
rozdělení často použito za jiným účelem).
- Jaká je výše odpisů nemovitostí
- Datum zahájení, přerušení, ukončení, obnovení činnosti
Údaje do tohoto výstupu se přebírají:

a) Identifikace plátce, číslo FU a údaje případného zástupce z okna pro tisk přiznání k DPH. Pokud dosud
nebylo žádné přiznání k DPH vytištěno, pak ze základních údajů firmy.
b) Do přílohy č.1 příjmy a výdaje z deníku za zpracovávané období. Do úprav podle §5, §23 údaje z úlohy
v menu RÚ "Úpravy zvyšující-snižující hospod.výsledek" název okna “Uzávěrkové operace k datu“.
Pozor!!! Velmi vážné upozornění na zahrnutí úprav zvyšujících –snižujících dle §5, §23 ZDP rozdíl
mezi příjmy a výdaji do deníku příjmů a výdajů!!! Pokud jsou zapsány ručně přímo do deníku příjmů a
výdajů a současně i do uzávěrkových operací ("Úpravy zvyšující-snižující hospod.výsledek" ) Jestli jsou
zapsány v deníku, pak nesmí být v evidovány základ daně, jestli nejsou současně i zapsány v deníku
příjmů a výdajů.
Výkaz o majetku musí být zpracován před spuštěním této úlohy k poslednímu dni období, za které se
přiznání ypracovává!!!
c) Uplatňované děti do tabulky údajů o dětech žijících v domácnosti. Pozor – daňové zvýhodnění se ale
přebírá z okna předběžného výpočtu daně.
d) Ostatní údaje z okna předběžného výpočtu daně, s tím že po načtení do EPO2 je zapotřebí:
- Slevu na manželku, je-li ZTP/P přesunout do jiného řádku
- Slevu na invaliditu, je-li jiného, než I. nebo II. stupně, přesunout do odpovídajících řádků
- K slevám na dani doplnit počty měsíců, za které jsou ve zdaňovacím období uplatňovány
- V případě slevy na manžela(-ku), doplnit jeho(-jí) jméno, příjmení, rodné číslo
- Při uplatnění odpočtu úroků z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření, uvést počet měsíců placení
úroků
Upozornění! Takto načtené údaje do aplikace EPO2 si je povinen uživatel zkontrolovat a v podkladech ověřit
jejich správnost. K tomu se řídí POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmu fyzických osob a pokyny k vyplnění
jednotlivých příloh. Za správnost údajů odpovídá uživatel programu, nikoliv program, který jen přenese
uživatelem do systému zdané údaje.
Poznámka. Potlačit vyvolání portálu daňové správy lze v okně pro tisk přiznání k DPH zaškrtnutím "Po výstupu
do XML nevolat načtení do EPO2 na portále daňové správy", stejně jako pro všechny ostatní daňové výstupy.

