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Uzávierka - Daňové priznanie (FO aj PO)
Do okna daňového priznania bola dopracovaná zostava "Oznámenie daňovníka o predĺženie
lehoty na podanie daňového priznania..." Zostavu vytlačíte stlačením tlačidla "Predĺženie lehoty".
Zobrazí sa okno, do ktorého zadáte Daňový úrad, ktorému oznámenie posielate, dátum, dokedy je
stanovená lehota na podanie daňového priznania a u PO vyplníte pole "Registrácia PO" (nie je
povinné).
Prehľady - Stav peňažného denníka - Stĺpce PD
V prehľade je doplnený detail - na vybratom riadku PD a následne na vybratom kóde PD sa
po stlačení klávesy "Enter" zobrazí zoznam dokladov s príslušným kódom. Zoznam dokladov je možné
vytlačiť cez funkciu "Tlač aktuálnej tabuľky" alebo exportovať do MS Excel/MS Word.
Evidencia - Účtový denník
Pri evidovaní pokladničných dokladov je do detailu rozpisu DPH doplnené pole "Nárok" pre
každú riadok. Toto umožní rozdeliť doklad z pohľadu DPH na časť s nárokom na odpočet DPH a časť
bez nároku na odpočet DPH.
Evidencia - Pohľadávky a záväzky - Vyšlé faktúry
Dopracovaná nová funkcia "Kontrola ZF" (kontrola zálohových faktúr) - po odštartovaní
funkcie je zobrazené okno, v ktorom sú uvedené všetky uhradené nedaňové zálohové faktúry, ku
ktorým nebol vystavený daňový doklad (záloha daňová alebo vyúčtovacia faktúra). Funkcia je
dostupná len pre platcov DPH.
Práca 2-04 (Tlače – Zamestnanci – mzdy – Iné – Práca 2-04)
Do programu bolo doplnené nové tlačivo pre štatistické zisťovanie „Štvrťročný výkaz o práci“
platné pre rok 2017.
Zmeny




Evidencia - Pohľadávky a záväzky - Vyšlé faktúry - povolenie zápisu kódu "990" do zálohových
daňových faktúr s prenesenou daňovou povinnosťou
Evidencia - Pohľadávky a záväzky - Vyšlé faktúry - povolené zmazanie omylom prenesených
zálohových faktúr
Evidencia - Evidencia DPH - povolené zadávať nový záznam s kódom "990"
Opravy





Evidencia - Peňažný denník - opravená chyba pri zmazaní položiek s kódom PD začínajúcim
nulou (000,001,...)
Číselníky - Číselník pohybov DE - oprava pri pridávaní nového záznamu do prázdnej tabuľky
Evidencia - Účtový denník - Položkovitý -pri tlači HK opravená tlač pre účty oddelené čiarkou.
Chyba sa prejavovala iba v prípade, že bol zapnutý parameter Vedenie evidencií podľa
stredísk.
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