Změny v AdmWin ve verzi 2.31 od 2.30
Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 2.30.
Pokud se přechází z verze nižší 2.30, je nutné před instalací nové verze provést zálohování!
1. DPH
Úprava záznamů za přijatá zdaněná plnění v tuzemsku v záznamech pokladních dokladů do deníku příjmů
a výdajů. Na žádost mnoha účetních firem není striktně vyžadováno vyplnění DIČ ani u částek nad 10 000,-.
Zodpovědnost za povinnost jeho zadání je ponechána na uživateli. Do výpisů z evidence pro daňové účely je
v tomto případě přebíráno DIČ z následně zadávaného tiskového pokladního dokladu. UPOZORNĚNÍ! Dle §100
odst. (2) zákona o DPH je plátce povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty u přijatých
zdanitelných plnění, která použije pro uskutečňování plnění s nárokem na odpočet daně, také daňové
identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, s výjimkou plnění, u nichž byly vystaveny zjednodušené
daňové doklady. Pokud tedy uživatel v záznamu DPH DIČ neuvede a ani následně k záznamu dokladu nezadá
tiskový pokladní výdajový doklad s firmou, u které je evidováno DIČ, pak tuto zákonnou povinnost nesplnil.
2. Importované bankovní výpisy
Na řádek importovaného bankovního výpisu pod tlačítko “Vyhledat a připojit fakturu“ doplněno zaškrtávací pole:
“dobropis“ – při jeho zaškrtnutí budou ke spojení s platbou nabízeny faktury na opačné straně, tj. příjem
v závazcích (přijatých fakturách), výdej v pohledávkách (vydaných fakturách). Při zaúčtování bankovního
výpisu je pak těmto platbám otáčeno znaménko na záporné číslo.
3. Zakázky
V nastavení zakázek doplněno zaškrtávací pole:
"Při otevření seznamu zakázek zobrazovat jen neukončené" – při jeho zaškrtnutí nebudou při otevření okna
se seznamem zakázek zobrazeny ukončené. Zobrazení tohoto výchozího výběru (aby byly zobrazeny
zakázky všechny) lze kdykoliv zrušit zadáním nebo zrušením výběru (tlačítkem pro výběr v nástrojové liště).
Toto nastavení je lokální, tj. platí jen pro PC (v síti), kde si tuto volbu uživatel nastaví.
"V zobrazení spotřebovaných položek uvádět ceny nákladové" – standardně jsou u jednotlivých položek,
zapsaných ve spotřebě na zakázku, zobrazovány ceny realizační (prodejní). Při zaškrtnutí tohoto pole budou
zobrazeny ceny nákladové. Jde o stávající funkčnost jen přepracovaná do zaškrtávacího pole.
4.

Mzdy

4.1 Kontrola a doplnění vyúčtování
V okně kontroly a doplnění vyúčtování mzdy pro pracovníky s druhem činnosti dle číselníku ČSSZ označeném
písmenem (tj. pro vše ostatní než hlavní a vedlejší pracovní poměr), není přístupné pole pro zadání dnů
náhrady za svátky a dnů dovolené. Náhrada mzdy za tyto dny se u těchto druhů činností nepočítá.
4.2 Výpisy
- Na výpise sociálního pojištění se navíc součtují odpracované dny a dny dovolených za měsíc,
popřípadě celý rok.
- Rekapitulace – doplněny dohody o provedení práce v rozdělení nad a pod 10 000. Tisknou se jen, jsouli v zadaném měsíci takové mzdy.
- Nový tiskopis “Žádost podle §35d odst.5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky
vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech“ – 25 5241 MFin 5241 – vzor
č.7. V zadávacím okně k tomu doplněny údaje:
“Finančnímu úřadu“ – označení krajského místně příslušného finančního úřadu, kde je plátce daně
registrován.
“Územní pracoviště“ – označení místně příslušného územního pracoviště finančního úřadu uvedeného
v předchozím poli.
Označení finančního úřadu a jeho územního pracoviště se vždy přebírá z okna pro tisk přiznání k DPH.
- Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň
a daňovém zvýhodnění, pro účely zdaňovacího období 2013 - Tiskopis 25 5460 MFin 5460 vzor č. 21
za současné existence tiskopisu pro r.2012. Systém si automaticky volí příslušný tiskopis dle zadaného
roku.

