Seznam změn i pro starší verze programu naleznete přímo v programu Aconto v modulu Správce menu Speciální -> Dokumentace změn v programu.

Pokud chcete být informování o změnách v právě vydávaných verzích, je možné se přihlásit k odebírání e-mailu s informacemi o provedených změnách a opravách :
1.	přímo z programu Aconto – menu „Modul“ -> „Informace k aktuálnímu modulu“ -> “Registrace k pravidelnému informování e-mailem (vyžaduje připojení PC k internetu)
2.	zasláním e-mailu na adresu aconto.user@pcs.cz se žádostí k odběru aktualit

17.4.2018 verze 3.83 série 829 databáze 947

PDU – Export výkazů CSÚIS 2018 I.

Do okna Export výkazů v hlavičce CSÚIS do XML byl doplněn Výkaz peněžních příjmů a výdajů. Tento výkaz navazuje na novou sestavu finanční analýzy se shodným názvem. Sestava finanční analýzy Výkaz peněžních příjmů a výdajů je dostupná po aktualizaci vzorových sestav FAN.

PDU – Export výkazů CSÚIS 2018 II.

Byl upraven export výkazů CSÚIS dle platné legislativy pro rok 2018. Změny byly publikovány na stránkách Státní pokladny v balíčku číslo 38 a jsou platné pro výkazy odeslané do systému CSÚIS od 1.4.2018 tj. pro výkazy za první čtvrtletí roku 2018. Z výkazu Příloha účetní závěrky byla odstraněna část M. Části K a L výkazu Příloha účetní závěrky jsou po úpravě nahrazeny strukturou nových výkazů CV8 (Výkaz o poskytnutých garancích) a CV9 (Výkaz o projektech partnerství). Na záložce Sestavy a přílohy v okně Export výkazů v hlavičce CSÚIS do XML lze nově zvolit, zda budou doplňující informace k poskytnutým garancím a doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru exportovány jako součást Přílohy účetní závěrky, nebo samostatně jako Výkaz o poskytnutých garancích a Výkaz o projektech partnerství. Dále byl rozšířen Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou. Ve všech položkách lze od verze 38 zadávat počet zaměstnanců jako desetinné číslo. Výkazy PAP zůstávají beze změn. Účtový rozvrh pro Organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace se rovněž nemění.

PDU – Úprava vzorových sestav FAN

Byly upraveny vzorové sestavy FAN :
   - sestava č.13 Výsledovka dle účtů
   - sestava č.14 Výsledovka - po měsíčních obratech
   - sestava č.16 Procentní rozbor výsledovky
   - sestava č.17 Rozbor bilance
   - sestava č.18 Rozbor výsledovky
   - sestava č.19 Mezivýkazový rozbor

13.4.2018 verze 3.83 série 828 databáze 945

MZDY – Úprava tisku potvrzení o zdanitelných příjmech

Byl upraven tisk Potvrzení o zdanitelných příjmech v souvislosti se změnami v daních platných od roku 2018. Tisk v některých případech špatně vykazoval neobvyklé případy, kdy měl zaměstnanec současně zálohovou i srážkovou daň.

11.4.2018 verze 3.83 série 827 databáze 945

SKL – Rozšíření funkcí pro práci se Seznamem karet

Změny - doplněno: 
	Export seznamu karet do souboru typu DBF. 
	Konfigurace - Z převodky exportovat Příjmy (v opačném případě Výdeje) . Doklad převodky obsahuje v řádcích karty, které vytváří příjem nebo výdej skladu. Příkaz z menu Příkazy \ Přidat skladovou kartu do seznamu skladových karet přenese ( dle konfigurace ) z řádků PRE do seznamu příjmové nebo výdejové karty. 
	Konfigurace - Duplikovat kartu ve výstupním souboru dle Počtu MJ. ( 8 MJ = 8 řádků se skladovou kartou). Konfigurace ovlivňuje počet řádků ve výstupním CSV nebo DBF souboru. Skladová karta je zapsána do výstupního souboru opakovaně dle počtu MJ. Počet MJ karty je při opakovaném zápisu změněn na hodnotu MJ = 1. Hodnota MJ je před exportem zaokrouhlena na celé číslo. Duplicitní zápis skladové karty se provede, pokud MJ > 1. 
	Přehled skladových karet, příkaz menu: Přidat označené karty do seznamu skladových karet. Označené skladové karty se zapisují do seznamu skladových karet. Přenos karet trval neúměrně dlouhý čas, proto byl přenos optimalizován.


4.4.2018 verze 3.83 série 826 databáze 945

MZDY – Byl přidán nový druh PP - Družstvo - statut.orgán

Byl přidán nový druh praconího poměru (dále PP).
Druh PP - Družstvo - statut.orgán je odvozen od PP - Společník, komandista od 2009 . Obsahuje navíc funkčnost podobající se chování DPČ (Dohoda o Pracovní Činnosti) . Tedy pokud hrubá mzda nedosáhne 2.500 Kč, není placeno zdravotní pojištění . Další změny chování lze případně docílit přidáním dalších mzdových složek do systémových složek .

21.3.2018 verze 3.83/3.74 série 825 databáze 937

MZDY – Nová mzdová složka 0466 - Svátek, měsíční plat průměrem

Byla přidána nová mzdová složka 0466 – Svátek.měs.plat průměrem ručně.
Složka vypočte částku násobením průměru a zadaných hodin. Složka slouží pro ruční zadání svátku pouze u měsíčního platu. Z definice měsíčního platu jsou hodiny zadané k této složce brány jako odpracované a částka spadá do základního platu.

9.3.2018 verze 3.83/3.74 série 824 databáze 936

DEPV – Zobrazení stornovaných dokladů v přehledu řádků peněžního deníku

Do přehledu řádků peněžního deníku v modulu Daňová evidence příjmů a výdajů bylo doplněno barevné odlišení stornovaných řádků a omezení na stornované/nestornované doklady.

8.3.2018 verze 3.83/3.74 série 823 databáze 936

MZD – Doplatek k ukončené dohodě o provedení práce - úprava danění

Bylo upraveno danění v případě doplatku po konci DPP. 
Bez podepsaného Prohlášení k dani, a to do částky 10.000 Kč, má být doplatek daněn srážkovou daní. Protože částka doplatku má být z hlediska pojištění přičtena k poslednímu měsíci pracovního poměru, může navíc dojít i k navýšení pojištění za již uzavřené a proplacené období. Pak je nutné změnit u samotného doplatku i základ pojištění přidáním korekčních složek pojištění (0602 - Korekce základu zdr.poj., 0612 - Korekce základu soc.poj.), které základ pojištění správně navýší.

5.3.2018 verze 3.83/3.74 série 821 databáze 936

EVID – Upomínky

Do řádků dokladu a do přehledu řádků byla doplněna položka Evidenční číslo dokladu.
Položku lze zobrazit pomocí příkazu Formát řádků <Ctrl>+<F>.

MZDY – Ukončení Mzd s chybou po výpočtu ukončeného zaměstnance

Byla opravena chyba, kdy program v některých případech skončil s chybou Access vioaltion při výpočtu zaměstnance s ukončeným pracovním poměrem.
Zaměstnanec s ukončeným pracovním poměrem mohl být přepočítáván např. kvůli provedení daňového vyrovnání.

21.2.2018 verze 3.83/3.74 série 820 databáze 935

MZDY – Návod pro provedení daňového vyrovnání za rok 2017

Postup provedení daňového vyrovnání za rok 2017 v modulu MZDY

Výpočet daňového vyrovnání za období roku 2017 se provádí podobným způsobem jako za období 2016.
Důležité upozornění 
Při zadávání všech složek kontrolujte, zda zadávaná složka již neexistuje. Jinak se může stát, že některý nárok nebo korekce bude započítán vícekrát.

1) Zadejte vyživované osoby v období 2018, pokud jste tak dosud neučinili.

Tento krok je potřeba provést pouze v případě, že v roce 2017 nebyla vyživovaná osoba (manželka nebo dítě) dosud zadána.
	Zavřete okno Personalistika a mzdy . 
	V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2018. 
	Otevřte okno Personalistika a mzdy . 
	Vyberte příslušného zaměstnance. 
	Přepněte se na záložku Vyž.osoby . 
	Pomocí příkazu Nová zadejte záznam pro vyživovanou osobu a vyplňte základní údaje. 
	Složku k vyživované osobě zatím nezadávejte.


2) Zadejte do období 2017 odpočty, slevy a korekce
Zavřete okno Personalistika a mzdy . 
	V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte období 12 2017. 
	Otevřte okno Personalistika a mzdy . 
	Vyberte příslušného zaměstnance. 
	Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . 
	Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 - Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období.
2a) Doplňte složky slev na vyživované děti - pouze pokud chybí. Zde je nutno zadat také pořadí slevy !
Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) 
	Čin.Čsl. = 0 (→ záložka Činnosti ) 
	Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (→ záložka Způs.uplat.) 
	Období 12.2017 (→ menu Speciální → Změna měsíčního období )
	Přepněte se na záložku Vyž.osoby . 
	Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – dítě. 
	Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě . 
	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 
	0940 – sleva daně na vyživované dítě 
	0941 – zvýšení slevy daně na vyživované dítě
Poznámky  
	Od roku 2005 lze zadávat pouze složky se slevami. Odpočty se používaly do roku 2004. 
	Pokud byly mzdy v programu zpracovávány během roku, měly by již tyto složky existovat. Standardně je třeba doplnit pouze období, kdy byly mzdy zpracovávány mimo program ACONTO. 
	Zadáváte-li složku 0941, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0940. Složka 0941 znamená zvýšení nároku.

2b) Doplňte složky slev na vyživovanou manžela (manželku) - pouze pokud chybí
Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) 
	Čin.Čsl. = 0 (→ záložka Činnosti ) 
	Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (→ záložka Způs.uplat.) 
	Období 12.2017 (→ menu Speciální → Změna měsíčního období )
	Přepněte se na záložku Vyž.osoby . 
	Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – manžela (manželku) 
	Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě. 
	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 
	0942 – Sleva na vyž.manžela-vyr. 
	0943 – Zvýš.sleva.na manžela ZTP-P
Poznámky  
	Složky 0942 a 0943 pro slevy jsou určeny pro období od roku 2006. Složky pro odpočty byly určeny pro období do roku 2005 a v současné době již nemají význam. 
	Zadáváte-li složku 0943, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0942. Složka 0943 znamená zvýšení nároku.

 
2c) Doplňte slevy vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí
Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) 
	Čin.Čsl. = 0 (→ záložka Činnosti ) 
	Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (→ záložka Způs.uplat.) 
	Období 12.2017 (→ menu Speciální → Změna měsíčního období )
	Přepněte se na záložku Činnosti . 
	Vyberte činnost 0 – Společná část . 
	Přepněte se na záložku Syst.složky . 
	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku určující nárok na slevu. Možnosti jsou: 
	0935 - Sleva daně na zaměstnance 
	0936 - Sleva daně částečná invalidita 
	0937 - Sleva daně plná invalidita 
	0938 - Sleva daně daně ZTP/P 
	0939 - Sleva daně student - žák
Poznámky  
	Složky 0900 až 0905 pro odpočty byly používány do roku 2005 a v současné době již nemají význam.

 
2d) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí

Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Dále slouží k zadání chybějících uplatňovaných odpočtů.
	Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) 
	Čin.Čsl. = 0 (→ záložka Činnosti ) 
	Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (→ záložka Způs.uplat.) 
	Období 12.2017 (→ menu Speciální → Změna měsíčního období )
	Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně 
	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou: 
	Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící údaje pomocí složek 
	0633 - Úhrn zálohové daně - vyrovnání ( = úhrn odvedené daně po slevách ) 
	0954 – Úhrn slev VO – vyr. ( = úhrn skutečně uplatněných slev - děti ) 
	0957 - Úhrn bonusů VO - vyr. ( = úhrn vyplacených bonusů ) 
	0632 – Korekce zdanitelné mzdy - vyrovnání ( = zadejte sociální + zdravotní pojištění které zaměstnavatel platí sám za sebe = SP+ZP podnik)
	Další odpočitatelné položky které zaměstnanec uplatňuje v rámci ročního vyrovnání zadejte pomocí složek 
	0907 - Odpočet úroků z úvěrů -vyrovnání 
	0914 – Odpočet daru – vyrovnání 
	0917 – Odbory příspěvky odpočitatelné- vyrovnání 
	0918 – Penzijní připojištění odpočitatelné – vyrovnání 
	0919 – Kapitálové životní pojištění odpočitatelné - vyrovnání 
	0916 - Úhrada vzděláváni odpoč.-vyr
	Mzdová složka 0915 – Odpočet záporné korekce – vyrovnání je určena pouze pro speciální případy a standardně se nepoužije.

2e) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci a k určité činnosti

Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje.
	Přepněte se na záložku Činnosti a vyberte příslušnou činnost (jinou než 0) 
	Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. 
	Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) 
	Čin.Čsl. = 1,2,... (→ záložka Činnosti ) 
	Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (→ záložka Způs.uplat.) 
	Období 12.2017 (→ menu Speciální → Změna měsíčního období )
	Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně 
	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 
	Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící příjmy za danou činnost pomocí složky 
	0198 – Úhrn příjmů zálohově daněných ( = úhrn zdanitelných příjmů za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem )
	Následující složky dříve sloužily k zadání pojištění placeného za zaměstnance. Od roku 2008, po zavedení "superhrubé mzdy", již nejsou pro výpočet daně potřeba. Je však možné tyto složky použít, pokud chcete do systému tuto informaci dodat (např. kvůli tiskovým sestavám). 
	0608 – Úhrn zdravotního pojištění ( = úhrn zdravotního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) 
	0618 – Úhrn sociálního pojištění ( = úhrn sociálního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem )
	Následující mzdové složky jsou určeny pouze pro speciální případy a standardně se nepoužijí ! 
	0605 – Korekce základu zdravotního pojištění 
	0615 – Korekce základu sociálního pojištění

 
3) Výpočet daňového vyrovnání

a) Přepněte se do posledního neuzavřeného období roku 2018
Zavřete okno Personalistika a mzdy. 
	V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2018. 
	Otevřte okno Personalistika a mzdy . 
	Přepněte se na záložku Zaměstnanci.
b) Zadejte složku Vyrovnání daně - podnik (pokud ještě nebyla zadána)
Postavte se na větu OsČsl 0 Podnik . 
	Přepněte se na záložku Činnosti a postavte se větu 0 - Syst. složky za celý podnik (v seznamu bude pravděpodobně pouze tato jediná věta). 
	Přepněte se na záložku Syst.složky . 
	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku 2517 Vyrovnání daně podnik . Zadejte období od-do např. 1.2.18 - 28.02.18.
c) Výpočet daňového vyrovnání
Přepněte se na záložku Zaměstnanci . 
	Omezte seznam na zaměstnance, kterým chcete spočítat daňové vyrovnání. Kromě omezení pomocí příkazu Omez můžete zadat omezení tímto způsobem: 
	Označte (klávesou <Ins>) zaměstnance, kterým chcete provést výpočet ročního daňového vyrovnání. 
	Pomocí příkazu Omez omezte na Označené .
	Spusťte výpočet ročního vyrovnání tlačítkem Vyr.d. (pravý horní roh obrazovky). 
	POZOR – případné chyby jsou vypsány v okně menu MZDY – Uzávěrky .
Pokud jste během roku 2017 zadali korekci slevy složkou 0958 budete při výpočtu vyrovnání dotázáni na skutečný počet měsíců, kdy zaměstnanec uplatňoval slevy. Jedná se o součet za všechny vyživované osoby, tedy například pro dvě děti a celý rok zadejte 24 měsíců.
Vypočtené mzdové složky obsahující daňové vyrovnání zobrazíte takto
Vyberte příslušného zaměstnance. 
	Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . 
	Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně 
	Vypočtené daňové vyrovnání je obsaženo v některých z následujících mzdových složek 
	0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 
	0650 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 
	0950 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance )
	nebo 
	0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 
	0956 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 
	0955 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance )
	Řádku 30 sestavy Výpočet daně a daňového zvýhodnění odpovídá rozdíl částek složek 0950 a 0650 (0950 - 0650) nebo 0955 a 0956 (0955 - 0956).

Tisková sestava (formulář) Výpočet daně a daňového zvýhodnění
Formulář je třeba tisknout v nastaveném období 2017 . 
	Zkontrolujte pro jednotlivé zaměstnance správnost výpočtu pomocí příkazu Tisk (tlačítko s obrázkem tiskárny) , volba menu Daň – Výpočet daně a daňového zvýhodnění .


Poznámky  
	POZOR – standardně je třeba nejprve provést výpočet daňového vyrovnání a teprve poté lze tisknout formulář. V opačném případě program detekuje rozdíl a zobrazuje varovné hlášení. 
	Výpočet daňového vyrovnání na formuláři za období 2017 je proveden nezávisle na tom, zda vyrovnání v období 2017 bylo či nebylo skutečně provedeno a zahrnuto do mzdy v období 2018. Jinými slovy, vytištění správně vyplněného formuláře neznamená, že výpočet byl skutečně proveden.
	Pokud NEBYLO vyrovnání daně vypočteno, program na tuto skutečnost při tisku formuláře upozorní výpisem obsahujícím zjištěné rozdíly mezi vyrovnáním naznačeném na formuláři a skutečně provedeném (resp. neprovedeném) vyrovnání ve mzdě zaměstnance. 
	Při tisku je výpočet prováděn přímo na formuláři Výpočet daně a daňového zvýhodnění tak, jak vychází z logiky formuláře. Výsledek je porovnáván se skutečně provedeným vyrovnáním zařazeným do mzdy ve zpracovávaném období roku 2018. 
	Pokud porovnání zobrazené v chybovém výpisu detekuje rozdíl, nejčastější příčinou je, že formulář je vyplněn tak jak by vyrovnání mělo vypadat, ale ve skutečnosti provedeno nebylo. 
	Druhou možnou příčinou vzniku rozdílu mohou být některé složitější a speciální případy, které odchytí tato křížová kontrola. V takovém případě zřejmě údaje uvedené na formuláři nebudou odpovídat skutečně provedenému vyrovnání a je třeba tyto případy podrobněji prověřit. Uvítáme, pokud nám tyto situace ohlásíte.


MZDY – Vyrovnáni daně za 2017, otcovská a dlouhodobé ošetřovné

V modulu Mzdy byly provedeny následující úpravy
	Bylo umožněno provedení vyrovnání daně za rok 2017. Podrobný návod je uverden dále. 
	Byla doplněna mzdová složka 0525 - Otcovská poporod.péče 
	Byla doplněna mzdová složka 0512 - Dlouhodobé ošetřovné 
	Dále byly aktualizovány mzdové sestavy: 
	Mzdová sestava POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti ... o sražené dani vybírané srážkou na vzor č.5 určený pro období 2018. 
	Mzdová sestava Příloha k žádosti o dávku na vzor I/2018 určený pro období 2018. Souběžně byla provedena aktualizace exportovaného XML souboru určeného pro elektronické podání.


MZDY – Dávkové odesílání výplatních lístků v PDF e-mailem

Do modulu Mzdy byla doplněna možnost odesílat výplatní lístky e-mailem ve formátu PDF, který je odeslán v komprimovaném ZIP souboru zabezbečený heslem.
Postup:
1) Zadání e-mailové adresy a hesla k adrese zaměstnance
	zadání lze provést buď v menu Podklady → Adresář nebo přímo v menu Mzdy → Personalistika a mzdy → záložka Osobní údaje → po zadání příkazu Oprava <Alt>+<R> 
	ke Kódu adresy zaměstnance (odpovídá položce Trvalé bydliště na záložce Osobní údaje u Zaměstnance) doplňte pomocí příkazu Oprava <Alt>+<R> položky: 
	Heslo pro výplatní list - heslo zadávejte bez diakritiky, POZOR! zadané heslo musí též uvést zaměstnanec při otevírání zaslaného pdf souboru s výplatním listem 
	E-mail = e-mailová adresa, na kterou bude výplatní list odesílán

 
2) Nastavení e-mailu a dávkové odeslání výplatních listů
→ menu Mzdy → Personalistika a mzdy 
	příkazem file_0.jpg

file_1.wmf

 Tisk zobrazte nabídkové menu a zvolte položku Výplaty → Výplatní lístky

→ okno Tisk 
	v poli Tištěná sestava vyberte Výplatní list zaměstnance a v poli Výstup nastavte E-mail 
	v okně se zobrazí záložka Odeslání E-mailem, kde klikněte na tlačítko Nastavení E-mailu

→ okno Nastavení e-mailu 
	proveďte nastavení pro odesílání e-mailu dle vlastního poštovního klienta, správnost nastavení e-mailu lze prověřit tlačítkem Test připojení - pro test musí být vyplněn řádek Vždy odeslat na e-mailovou adresu (adresu v řádku lze poté smazat) a uložte

→ okno Tisk 
	volitelně vyplňte řádek Předmět, případně tlačítkem Oprava zprávy vyplňte Obsah zprávy (editaci obsahu zprávy ukončete opětovným stiskem tlačítka) 
	pro odeslání výplatních listů e-mailem použijte příkaz Odeslat 
	po úspěšném odeslání se zobrazí informační okno "Všechny výplatní lístky byly úspěšně odeslány!" 
	při neúspěšném odeslání se zobrazí informační okno o vytvoření souboru chyb a následně se otevře jeho obsah s popisem chyb


EVID – Úprava tisku QR Platby na dokladu

Do nastavení tisku Vydané faktury byla doplněna možnost nastavit vytištění QR kódu ve dvojnásobném zvětšení pro lepší čitelnost.

Volba je k dispozici po příkazu Tisk na záložce Formulář VFA→ Umístění QR platby na dokladu → Dole (zvětš.) 

EVID – Soupisy DPH, změna popisu chyby: Chyba v součtu dokladu

Soupisy DPH - stav před změnou:
Po vygenerování soupisu program provede kontrolu součtu jednotlivých částek z řádku soupisu. ( Tato kontrola se neprovádí, pokud je soupis omezen. ) Jednotlivé částky z řádků včetně zaokrouhlení musí souhlasit s celkovou částkou za doklad. Pokud dojde k rozdílu, tak soupis hlásí chybu: Chyba v součtu dokladu. 
 
Výpis chyby byl změněn, protože není jasná příčina chyby a kde lze chybu hledat.
	Text výpisu chyby byl změněn Chyba 60134 v součtu dokladu a dle čísla 60134 lze dohledat podrobnější popis chyby. 
	Při výskytu chyby nastane hlášení, které vypíše číslo prvního dokladu, kterému v řádku soupisu nesouhlasí součet.



EVID – Prefix pro sestavení evidenčního čísla dokladu

Byla doplněna možnost nastavit prefix pro sestavení evidenčního čísla dokladu v evidencích VFA a OPO.
Viz menu Konfigurace → Konfigurace zadávání VFA (+ evid. čísla dokladu v ost. evidencích) → položky 1919 Používat prefix pro sestavení evidenčního čísla dokladu (pro VFA,OPO), 1920 Prefix pro sestavení evidenčního čísla dokladu (pro VFA,OPO).


SKL – Změna ceny zboží při příjmu zboží

Změna je v dialogovém okně Výběr ze skladu, které je voláno při výběru skladové karty v příjemce PRI.
Do okna bylo doplněno nové tlačítko Oprava ceny, které umožňuje přímý přístup k opravě ceny vybrané karty ( oprava prodejní ceny vybraného zboží ). Prodejní cena zboží se nastavuje v prodejním ceníku, který je přednastaven v položce Č. prod. ceníku pro opr.. Ceník musí být již založen v přehledu prodejních ceníků. Aktuální skladová karta nemusí být v ceníku zařazena, bude automaticky do ceníku doplněna. Funkce Oprava ceny otevře dialog Zadání cen pro kartu v ceníku ..., kde lze nastavit ceny ve sloupci ceníku 1 až 9. Původní funkce Ceník umožňuje také opravu cen, ale oprava prodejní ceny je zde méně pohodlná,
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MZDY – Aktualizace mzdových sestav

V programu byly upraveny následující mzdové sestavy pro zpracování období 2017:
	Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
	Pro tištěnou podobu formuláře zůstává v platnosti vzor č. 22 
	U exportovaného XML souboru byla upravena verze verzeSW ze 38.9.1 na 40.4.1 a položka verzePis ze 07.1 na 09.1 
	Počet zaměstnanců 
	Tištěná podoba formuláře byla aktualizována na vzor č. 17 
	V elektronické podobě je tato sestava exportována jako součást XML souboru Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (jako příloha č.1)
	Vyúčtování daně vybírané srážkou 
	Pro tištěnou podobu formuláře zůstává v platnosti vzor č. 17 
	U exportovaného XML souboru byla upravena verze verzeSW ze 38.9.1 na 40.4.1 a položka verzePis ze 07.1 na 09.1 
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JDU – Přiznání k dani z příjmů za rok 2017

V modulu Daňová evidence příjmů a výdajů → menu Účtování → Podklady pro daň z příjmů byly provedeny úpravy korespondující se změnami formuláře PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob - vzor č. 24, určeného pro zdaňovací období 2017.
 
→ záložka Zadávané položky 
Výdaje uplatňované procentem z příjmu
	doplněna volba uplatňuji nižší limit u výdajů stanovených procentem z příjmů

Pro rok 2017 platí přechodné období, dle kterého si podnikatelé mohou vybrat, zda uplatní vyšší výdajový paušál účinný v roce 2016, ovšem bez možnosti uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku bez vlastních příjmů dle § 35ca ZDP nebo zda uplatní paušální výdaje s přísnějším nižším limitem účinným od roku 2018 a současně se na ně nebude vztahovat omezení § 35ca ZDP pro uplatnění zmíněných daňových úlev, které se s účinností od 1. 1. 2018 ruší.
	v souvislosti s tímto pokynem byla upravena výpočtová tabulka:

Pro uplatnění výdajů procentem z příjmů 
	a) z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hosp. a z příjmů z živ. podnikání řemeslného - doplněna maximální částka pro nižší limit 800 000 Kč 
	b) z příjmů ze živnostenského podnikání - doplněna maximální částka pro nižší limit 600 000 Kč 
	c) z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku - doplněna maximální částka pro nižší limit 300 000 Kč 
	d) z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odst. 1 písm. d) a odst. 6 - doplněna maximální částka pro nižší limit 400 000 Kč 
	§ 9, odst. 4 - doplněna maximální částka pro nižší limit 300 000 Kč

 
Solidární zvýšení daně
částka 48násobku průměrné mzdy je změněna na 1 355 136 Kč
Sleva na dani podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona (sleva za umístění dítěte)
	maximálně lze uplatnit 11 000 Kč za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti (sleva se zadává přímo do řádku č. 69a, zadaná výše slevy není programem kontrolována)

Sleva podle § 35c zákona (daňové zvýhodnění na vyživované dítě)
	daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě činí 13 404 Kč ročně (1 117 Kč měsíčně) 
	daňové zvýhodnění na druhé vyživované dítě činí 19 404 Kč ročně (1 617 Kč měsíčně) 
	daňové zvýhodnění na třetí a každé další vyživované dítě činí 24 204 Kč (2 017 Kč měsíčně)

- V návaznosti na změněné údaje v této tabulce se mění výpočet na řádku č. 72 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Podkladem pro výpočet daňového zvýhodnění jsou údaje o dětech vyplněné v tabulce 
č. 2 ÚDAJE O DĚTECH ŽIJÍCÍCH VE SPOLEČNÉ HOSPODAŘÍCÍ DOMÁCNOSTI na Straně 3
 
→  záložka Strana 2 

Změny v tabulce 3. ODDÍL - Nezdanitelné části základu daně podle § 15 zákona
ř. 48   Odst. 5 zákona (penzijní připojištění, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření) - maximální částka, kterou lze odečíst, celkem činí 24 000,- Kč 
	již se neodečítá částka 12 000,- Kč, ale pro penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření platí, že částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek
	ř. 49   Odst. 6 zákona (soukromé životní pojištění) - maximální částka, kterou lze odečíst, činí v úhrnu 24 000,- Kč
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MZDY – Oprava chyby 34000 bez popisu problému

Byla opravena chyba 34000, která se mohla vyskytnout při různých akcích ve mzdách. Program byl ukončen bez bližšího popisu chyby.
Nyní program ohlásí chybu s konkretizací problému a pokračuje dál.
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MZDY – Opravena chyba v modulu MZDY - neaktivní zaměstnanec

Byla opravena chyba, kdy při označení zaměstnance jako „neaktivní“ byl program ukončen chybou.
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MZDY – Aktualizace modulu MZDY pro období 2018

Nová verze modulu MZDY je určena pro zpracování mezd od ledna 2018.
POZOR!!! - tato verze není určena pro provedení ročního daňového vyrovnání za období 2017 !!! 

Následující změny při zpracování mezd v období od ledna 2018 nevyžadují žádný zásah ze strany uživatele
V zákonu 586/92 Sb. o daních z příjmů bylo v § 6 do odst. 4 doplněno písmeno b). Tato změna znamená, že pokud zaměstnanec u daného plátce daně neučiní prohlášení k dani, jsou jeho příjmy nepřesahující 2500 Kč samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně. Program ACONTO nevyžaduje žádný zásah ze strany uživatele a tuto změnu provádí automaticky. 
	Byly provedeny změny v souvislosti se změnou výše minimální mzdy. Minimální mzda se pro rok 2018 pro zaměstnance s měsíčním platem zvyšuje z 11.000 Kč na 12.200 Kč a ze 66,00 Kč/hod na 73,20 Kč/hod pro zaměstnance s hodinovou mzdou. 
	Byla částečně upravena výše daňového zvýhodnění na vyživované děti takto: 
	Na první dítě byla zvýšena ze 13404 na 15204 Kč ročně (měsíčně ze 1117 na 1267 Kč) 
	Na druhé dítě zůstává beze změny 19404 Kč ročně (měsíčně 1617 Kč) 
	Na třetí a každé další dítě zůstává beze změny 24204 Kč ročně (měsíčně 2017 Kč). 
	V případě dítěte s průkazem ZTP/P je částka daňového zvýhodnění ve dvojnásobné výši.
	Bylo zvýšeno minimální pojistné zaměstnanců na všeobecné zdravotní pojištění. Osoba bez příjmů v roce 2018 tak zaplatí na VZP 1647,- Kč. 
	Byly upraveny redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dobu prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. 
	Dále byly upraveny i další konstanty, které se změnou výše minimální mzdy bezprostředně souvisí, například: 
	Byla upravena částka složky 0211 - Příplatek za prostředí 5% 
	Byla upravena částka složky 0212 - Příplatek za prostředí 10% 
	Byla upravena částka složky 0925 - Úleva na zdrav. poj. 50%zaměst.s Zps 
	Byl upraven výpočet stropu pro soc. pojištění a výpočet solidární daně.
Následující změny vyžadují úpravu u zaměstnanců u kterých jsou prováděny exekuce ze mzdy
V souvislosti se změnami kolem úpravy výše nezabavitelných částek je nutno upravit konečnou výši nezabavitelného minima u zaměstnanců, kterých se toto týká (exekuce apod.). V období roku 2018 proto opravte výši nezabavitelného minima v činnosti 0 v systémových složkách pomocí příkazu Oprava ve mzdové složce 0820 - Srážky-v exekučním režimu. 
	Základní částka na osobu povinného je 6225,33 Kč (2/3 z (3410+5928=9338), dosud to bylo 6154,67 Kč 
	Základní částka na osoby, kterým je povinen poskytovat obživu je 1556,33 Kč (6225,33:4), dosud to bylo 1538,67 Kč
Aktualizace mzdových sestav
Byla aktualizována mzdová sestava POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti na vzor č.26 určený pro období 2018.
Vyrovnání daně za období 2017 a další změny
Vyrovnání daně za období 2017 bude doplněno do další verze programu, která bude k dispozici před koncem února 2018. 
	Současně budou provedeny další zákonem předepsané úpravy platné od 1. února 2018, například tzv. Otcovská poporodní péče apod. 
	Budou aktualizovány další mzdové sestavy tak, jak budou postupně jejich aktualizace k dispozici.
Upozornění na očekávané změny od června 2018
Upozorňujeme, že od června 2018 jsou očekávány další změny zákona související s modulem MZDY. O těchto změnách a případné související aktualizaci modulu MZDY budeme včas informovat.
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Kasa/Kasička – Odeslání dokladu do EET

Do žurnálu programu Kasa i Aconto kasička byla doplněna nová funkce Odeslat doklad do EET. Funkce umožňuje odeslat do EET doklady, které při uložení účtenky do EET nespadaly ( např. byla chybné nastavena konfigurace EET ).
Funkce se nachází v žurnálu v přehledu Doklady a volat ji lze pomocí roletkového menu (pravé tlačítko myši v přehledu).
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EVID – Import QR Faktury do PFA

Do okna přijatých faktur byla doplněna funkce Import QR Faktury 
(menu Příkazy → Práce s dokladem → Import QR Faktury Ctrl+Q).
 
Podporovány jsou kódy:

	QR Platba+F 
	QR Faktura.

Doklad lze importovat pomocí čtečky QR kódů v režimu klávesnice, nebo přímo v přehledu dokladů PFA, pokud je čtečka QR kódů nastavena na virtuální port RS232.
Další možností je vložení dat dokladu přes schránku Windows, která jsou přečtena z QR kódu pomocí programu pro čtení dat z obrazovky (např. CodeTwo QR Code Desktop Reader & Generator).
 
EVID – Tisk QR Faktury ve VFA

Do tisku vydané faktury byl doplněn tisk QR Faktury. Údaje se do QR kódu doplní po zaškrtnutí volby v okně pro nastavení tisku Zahrnout údaje z dokladu, QR kód obsahuje data faktury ( QR Platba+F ).
 
Pro zajištění maximální čitelnosti údajů z QR kódu zaškrtněte volbu Data QR Faktury budou v alfanumerickém formátu.
Pro doplnění textového popisu předmětu fakturace zaškrtněte volbu Exportovat poznámku z hlavičky dokladu.

EVID – Nastavení data vystavení dle data splnění ve VFA,PFA,OPO,OZA

Po zadání data splnění se vyplní datum vystavení/přijetí na stejnou hodnotu jako datum splnění, pokud je datum splnění větší než datum vystavení/přijetí.

EVID – Rozšíření možností kopírování dokladů v pomocných evidencích

Příkazy Vytvoř kopii dokladu a Zkopíruj údaje z dokladu, v evidencích VFA, PFA, OPO a OZA, byly rozšířeny o možnost kopírovat variabilní symbol.

EVID – Sestavení evidenčního čísla dokladu v pomocných evidencích

Byla doplněna možnost sestavovat evidenční číslo dokladu bez lomítek.
Viz menu Konfigurace → Konfigurace zadávání VFA → položka 1918 Evidenční číslo dokladu sestavovat bez lomítek (pro VFA,OPO,PKL).

SKL – Změna inventury skladu

Změna v uložení inventury skladu
Před změnou: Inventura byla uložena pod klíčem = datum inventury Ke dni. Tento klíč neumožnil uložit k jednomu dni inventury ze dvou nebo více řad skladů RS.
Po změně: Inventura je uložena pod klíčem = datum inventury Ke dni + řada skladu RS. K jednomu dni lze nyní uložit inventury v různých RS. Řada RS se v inventuře nevybírá, inventura se uloží / načte v aktuální RS skladu.

Změna inventury katalogových karet
Inventura katalogových karet je přístupná, pokud řada skladu používá katalog.
 
Výběr při zpracování inventury byl omezen: 
	Inventura skladových karet. 
	Inventura katalogových karet.

Inventura katalogových karet
Inventura může sloužit ke zjištění zůstatků katalogových karet. Inventuru již nelze uložit a nelze nastavovat hodnoty ve sloupci Skutečné MJ.

Změna inventury skladových karet - vypořádání inventárních rozdílů
Nová funkce umožňuje vypořádat rozdíl = Skutečné MJ - Počet MJ. Z rozdílu lze vygenerovat doklad příjemky PRI nebo dodací list DOD s výdejkou VYD.
Význam podbarvení sloupců v přehledu řádků uložené inventury: 
Kladný rozdíl je označen v přehledu řádků jako přebytek, záporný jako manko. Je zde také označen záporný stav, který se nachází ve sloupci Počet MJ. Označení je provedeno podbarvením dvou sloupců Skutečné MJ a Počet MJ.

Uložení inventury:
Před změnou: Po uložení inventury obsah sloupce Skutečné MJ byl nenastaven.
Po změně: Při uložení inventury se nastaví Skutečné MJ na hodnotu sloupce Počet MJ. Rozdíl = Skutečné MJ - Počet MJ = 0. Po uložení inventury rozdíl nenastane. Rozdíl může nastat až po opravě sloupce Skutečné MJ -> funkce Oprava skutečných MJ.

Specifikace a místa uložení skladových karet
Pokud skladové karty umožňují práci se specifikacemi, nebo místy uložení, je nutné v nastavení inventury zatrhnout příslušné volby:
	Připojit přehled specifikací 
	Připojit přehled uložení

Specifikace i místa uložení z inventury se přenáší do vygenerovaných dokladů PRI, DOD+VYD. Pokud inventura neobsahuje rozpis na specifikace, nebo na místa uložení, nebude správně změněn jejich stav v nově vygenerovaném dokladu!

Řádky v uložené inventuře, které rozpisují specifikace a místa uložení
Popis se týká pouze stavu, kdy skladová karta v inventuře obsahuje rozpis, tj. řádek se specifikací nebo s místem uložení. První je řádek skladové karty ( řádek bez specifikace, bez místa uložení ), barva řádků se nemění, řádek je označen jako součtový, v řádku nelze opravovat Skutečný stav MJ. Skutečný stav MJ lze opravovat pouze u rozepsaný řádků ( řádek obsahuje specifikaci nebo místo uložení ), řádek je barevně označen.

Aktualizace inventury
Inventuru lze aktualizovat příkazem Aktualizace dat. Inventura při aktualizaci nemění hodnoty ve sloupci Skutečné MJ.
Pozor: Opakované uložení inventury přepisuje obsah sloupce Skutečné MJ!
Vypořádání inventárních rozdílů
Funkce Vypořádání provede generování dokladů PRI a DOD+VYD. Datum do dokladu je převzato z data inventury. Rozdíl přebytek z řádků inventury bude zařazen do dokladu PRI. Rozdíl manko bude zařazen do dokladu DOD+VYD.
Nastavení konfigurace: 
Po stisku Vypořádání se zobrazí dialog Vypořádání inventárních rozdílů. Vstup do konfigurace umožní tlačítko K, v okně Konfigurace vypořádání inv. rozdílů nastavte potřebné údaje, tučně označené údaje jsou povinné.
Vypořádání: 
Vygenerování dokladů proběhne pro stisku tlačítka OK v dialogu Vypořádání inventárních rozdílů.
V inventuře se vypořádání projeví až po aktualizaci inventury.

SKL – Ceník: Změna označení sloupců "Cena 1" až "Cena 9" 

Změna nadpisu sloupců cen ( Cena 1 až Cena 9 ) v přehledu Karty v ceníku.
Sloupec s cenou ve valutách byl označen písmenem "(V)", sloupec s cenou včetně DPH byl označen písmenem "(D)". Změna vypouští písmeno "(V)" a nahrazuje ho kódem měny.
 
Příklad:
Cena s daní v "EUR": Cena3 (D) (EUR).
Cena bez daně v "USD": Cena2 (USD).

7.12.2017 verze 3.80 série 809 databáze 929

ALL – Verze pro rok 2018

Verze pro zpracování dat v roce 2018, platná do 31.3.2019.

7.12.2017 verze 3.72 série 809 databáze 929

ALL – Technická úprava

Úprava z důvodu kompatibility s verzí pro rok 2018

3.12.2017 verze 3.72 série 808 databáze 927

ALL – Kopírování řádků přehledu přes schránku 

menu Speciální → Kopírování řádků přehledu 
 
Do okna Kopírování přehledu byla doplněna položka Přidat apostrof na začátek textových údajů (pro vložení do programu MS Excel).
Důvodem je kopírování dat do programu MS Excel (OpenOffice) přes schránku. Pokud nějaká textová položka začíná znakem „=“, potom program MS Excel (OpenOffice) očekává funkci a nedojde ke zkopírování hodnoty. Řešením je přidat apostrof na začátek textového hodnoty, tuto hodnotu pak MS Excel (OpenOffice) vyhodnotí jako textovou, funkci již neočekává (apostrof se nezkopíruje).

6.11.2017 verze 3.72 série 807 databáze 926

EMA – Doplnění možnosti kopírování řádků přehledu 

Do některých výstupních sestav v přehledu karet majetku (volba menu Majetek → Karty majetku → druhá záložka Karty) bylo doplněno tlačítko Kopírování řádků přehledu, protože tento příkaz nebyl ze standardní volby menu Speciální přístupný. Jedná se o následující sestavy z menu Příkazy:
	Suma daňových a účetních odpisů 
	Suma daňových odpisů 
	Suma ročních účetních odpisů


EMA – Změna datumu ke kterému jsou počítány údaje v přehledu karet 

V modulu Evidence majetku jsou některé počítané údaje v přehledu karet majetku (menu Majetek → Karty majetku → druhá záložka Karty) závislé na datumu, ke kterému jsou počítány. Jedná se konkrétně o tyto sloupce v přehledu karet majetku:
	Stav IM v pořizovacích cenách 
	Stav IM v zůstatkových cenách (DO) 
	Stav IM v zůstatkových cenách (UO) 
	Suma daňových odpisů 
	Suma účetních odpisů 
	Oprávky DO 
	Oprávky UO

 
Tyto údaje byly doposud počítány k aktuálnímu datu nastavenému v programu (pomocí volby menu Speciální → Změna aktuálního data). Jelikož nutnost přenastavování aktuálního datumu nebyla příliš šikovná, byla v programu provedena následující úprava:
 
	Výše zmíněné časově závislé údaje počítané v přehledu karet majetku jsou nyní počítány k jinému, uživatelem zadanému nezávislému datumu, vyhrazenému pouze pro tento účel. 
	Toto datum se zadává na první záložce Řady, přímo nad přehledem řad majetku. 
	Zadané datum je programem zapamatováno až do jeho další změny uživatelem.



ALL – Změna v komunikační knihovně 

V aktuální verzi došlo ke změně v jedné z knihoven Aconta. Knihovna je využívána i ostatními externími programy. Doporučujeme proto společně s touto verzí Aconta aktualizovat i případné externí programy. Například programy pro import dat do Aconta, exporty dat z Aconta, program pro externí zálohování atd.

SKL – Uložení nastavení rekapitulace skladu 

Změna v rekapitulaci skladu: Nastavení pro výpočet rekapitulace lze uložit do konfigurace. Uložené nastavení lze použít při opakujícím se sestavení rekapitulace.

Postup pro uložení do konfigurace
Na záložce Nastavení pro výpočet nastavte standardně rekapitulaci. 
	Stiskněte tlačítko konfigurace K, které otevře dialogové okno Seznam nastavení pro výpočet. 
	Stiskněte tlačítko Nová a zadejte nový název pro uložení nastavení rekapitulace. 
	Postavte se kurzorem na nový název a stiskněte tlačítko Uložit. Aktuální nastavení z okna rekapitulace se uloží do konfigurace.
Postup pro čtení z konfigurace.
Stiskněte tlačítko konfigurace K, které otevře dialogové okno Seznam nastavení pro výpočet. 
	Postavte se kurzorem na název v přehledu Seznam nastavení pro výpočet a stiskněte tlačítko OK. Uložené nastavení z konfigurace s přenese do okna rekapitulace. 
	Nově otevřené okno Rekapitulace si nastaví výpočet dle poslední vybrané konfigurace.

EVID – Připojené dokumenty - MS Outlook 

Doplněna možnost kopírovat soubory z programu Microsoft Outlook do připojených dokumentů přes schránku (Ctrl+C, Ctrl+V).
Doplněno přetahování souborů z programu Microsoft Outlook do připojených dokumentů pomocí myši.


25.10.2017 verze 3.72 série 806 databáze 926

MZD – Úprava sestavy Doklad o výši příjmu 

Mzdová sestava Doklad o výši příjmů, která slouží jako podklad k vyplnění formulářů pro dávky sociální podpory, byla upravena následujícím způsobem:
	Při tisku po čtvrtletích byla doplněna možnost rozepsat částky z prvního a druhého řádku jednotlivě po měsících. Údaj z třetího řádku (Dávky nemocenského pojištění vyplacené zaměstnavatelem) se v této variantě již netiskne. 
	V ostatních případech (souhrnně za čtvrtletí a ze kalendářní rok) byla původní podoba tištěné sestavy ponechána beze změny. 
	Jako přednastavená (default) je nyní nová volba (kvartální s rozpisem po měsících).


MZD – Úprava přehledu zadaných složek - rozšířených 

Vstupní omezení pro Přehled zadaných složek (rozšířený).
 
Omezení bylo rozšířeno o možnost omezit výstupní seznam složek:
	na pouze některé složky (výběr z nabízených možností - např.na složku se zdravotní pojišťovnou, na složku s pracovním poměrem apod.) 
	přes zadaný počet roků (počáteční rok lze zadat, konečný rok je nastaven programem dle aktuálního období)


16.10.2017 verze 3.72 série 805 databáze 926

EVID – Nový formát pro přenos dat do bankovnictví CitiBank 

Byl doplněn nový formát pro export příkazů k úhradě pro Citibank 
CDF - Formát CDFF pro CitiBank.

KASA – Omezení číselníku na karty s nenulovým / nulovým stavem MJ 

Do číselníku skladových karet pro výběr zboží na účtenku byla přidána možnost odfitrovat skladové karty s konečným stavem = 0 a < 0.
 
Omezení číselníků se řídí nastavením konfigurace Povolit vydávat zboží do záporného stavu MJ =Ano / Ne.
Uvedená konfigurace se nachází na záložce Sklad.
Při nastavení Povolit vydávat zboží do záporného stavu MJ = Ne, jsou v číselníku zobrazeny pouze skladové karty s kladným stavem MJ.
Omezení lze dodatečně změnit v otevřeném číselníku přepnutím volby: Zobrazit karty s nulovým nebo záporným stavem.
 
Poznámka 
Změna se netýká programu Aconto kasička.

EVID – Rekapitulace skladu - přidán sloupec "Zisk" 

Sloupec Zisk byl přidán do přehledu řádků Rekapitulace skladu, do Omezení a Řazení. Hodnota ve sloupci Zisk = Prodej zb. - Výdej FH.

6.10.2017 verze 3.72 série 804 databáze 925

EVID – UniCredit Bank - zmìna formátu bankovního výpisu 

Z důvodu změny formátu bankovního výpisu z banky UniCredit ve formátu Swift (MT940) byl doplněn nový formát UNIC MCH2 - UniCredit Bank Swift (STA) od 10/2017, který od 9.10.2017 nahrazuje původní formát UNIC MCH - UniCredit Bank Swift (STA).

EVID – Úprava exportu EDI 

Byla doplněna rozšiřující volba k formátům INVOICE od roku 2015 - Provider: EDITEL a Provider:ALL; GLOBUS. Nová volba Doplňkový text k faktuře bude dostupná pouze při výběru těchto formátů.

25.9.2017 verze 3.72 série 803 databáze 923

EVID – Rozšíření vytvoření kopie dokladu ve VFA 

Při vytvoření daňového dokladu z proforma faktury lze nastavit automaticky doplňovaný text, který se zapíše do prvního řádku závěrečného textu dokladu. Zástupný kód pro doplnění čísla proforma faktury je PRFCS.

EVID – Kontrolní hlášení – Historie změn KH 

Do okna kontrolního hlášení, dále pouze KH, byl doplněn přehled Změny KH, dále pouze ZKH, který obsahuje kopie hlaviček KH.
Přehled ZKH archivuje hlavičku KH, která se časem mění při opravách KH.
Ve funkci Uzavřít program kontroluje poslední řádek v ZKH, který porovná s aktuálním KH. Dle výsledku porovnání založí nový řádek do ZKH nebo opraví poslední řádek ZKH. Současně v posledním řádku ZKH nastaví aktuální Datum. ZKH nemá vliv na zpracování KH. Do řádku ZKH lze uložit krátkou poznámku nebo lze řádek ZKH smazat. Funkce Náhled zobrazí celou hlavičku KH ze ZKH a současně umožní vložení poznámky.

Nový řádek ZKH se založí v případě: 
Při uzavření KH je přehled ZKH prázdný = ZKH neobsahuje žádný řádek. 
	Při uzavření má aktuální KH změnu v položce, která se nachází v oddíle Základní údaje kontrolního hlášení ( Datum zjištění, Datum vyhotovení, Druh kontrolního hlášení, atd. ). Testuje se aktuální KH, které se porovnává s posledním řádkem v ZKH.
Oprava posledního řádku ZKH se provede v případě:
Aktuální uzavírané KH má změnu pouze v položce, která se nachází v oddíle Identifikace daňového subjektu DPH ( Číslo finančního úřadu, atd. ). Testuje se aktuální KH, které se porovnává s posledním řádkem v ZKH.

EVID – Změna při založení nového KH nebo DPH 

Při založení nového DPH nebo KH se automaticky předvyplní údaje o plátci ve formuláři z předchozího přiznání.

31.8.2017 verze 3.72 série 802 databáze 922

EVID – PKL stvrzenka - rozšíření nastavení PKL řady na uživatele 

31.8.2017 verze 3.72 série 802 databáze 922

EVID – PKL stvrzenka - rozšíření nastavení PKL řady na uživatele 

Do okna Konfigurace vytvoření stvrzenky o zaplacení byla doplněna možnost měnit rozsah platnosti konfigurace (subjekt, číslo uživatele).

EVID – Nový formát pro odesílání příkazů do ČSOB v ABO formátu 

Pro export příkazu k úhradě do ČSOB ve formátu ABO byl doplněn typ exportu ABB – Formát ABO pro ČSOB. Na rozdíl od typu exportu ABO je zde odstraněna mezera navíc, která se projevila chybou se službou CEB. Sestavení příkazu k úhradě pro typ exportu ABO do jiných bank (Česká spořitelna, ...) probíhá beze změn.

EXTZAL – Rozšíření externího zálohování 

Do externího zálohování byla doplněna možnost udržovat počet záloh.
Udržovat počet lze jen u komprimovaných záloh.
Pokud bude udržování počtu záloh zvoleno, soubory se zálohou budou číslovány na konci názvu souboru (např. ACONTO~0001.zip). Původní nečíslované zálohy budou zachovány.

21.8.2017 verze 3.72 série 801 databáze 921

SPRAV – Zálohování a externí zálohování databáze programu ACONTO 

Do popisu zálohy (soubor BACKUP.LST) byla doplněna verze databázového serveru.

ALL – Systémové informace 

Na záložce Aktuální nastavení se nově zobrazuje verze databázového serveru/klienta.

EVID – Rozměr okna s výběrem souboru BVY 

modul Evidence→ menu Evidence→ Import bankovních výpisů 
 
Při výběru souboru pro import BVY bylo zvětšena výchozí šířka okna tak, aby se zobrazil celý ý název souboru bez nutnosti ruční změny šířky okna.

11.8.2017 verze 3.72 série 800 databáze 921

EVID – Přidání sloupců do přehledů dokladů a řádků v pomocných evidencích 

Do přehledu dokladů a přehledu řádků v evidencích VFA, PFA, OPO, OZA, PKL byly přidány položky Rok a Řada dokladů.
Položky lze zobrazit pomocí příkazu Formát řádků <Ctrl> + <F>.

EVID – Export/Import vydaných faktur ve formátu ISDOC 

Export a import VFA do formátu ISDOC byl rozšířen o položky hlavičky dokladu: 
	Středisko
	Zakázka
	Akce. 


Řádky dokladu byly rozšířeny o položky: 
	Středisko
	Zakázka
	Akce
	Operace.


Položky jsou zapsány v sekci <Extensions> pro hlavičku dokladu i pro řádky dokladu. Názvy položek jsou: Stredisko, Zakazka, Akce, Operace. 
Prefix pro položky hlavičky dokladu: acoextfldH.
Prefix pro položky řádku dokladu: acoextfldR.
Jmenný prostor pro hlavičku dokladu: http://www.aconto.cz/isdoc/extension/head.
Jmenný prostor pro řádky dokladu: http://www.aconto.cz/isdoc/extension/line.
 
Příklad pro položky hlavičky dokladu:
 
<Extensions>
  <acoextfldH:Stredisko xmlns:acoextfldH="http://www.aconto.cz/isdoc/extension/head">ST1</acoextfldH:Stredisko>
  <acoextfldH:Zakazka xmlns:acoextfldH="http://www.aconto.cz/isdoc/extension/head">ZA1</acoextfldH:Zakazka>
  <acoextfldH:Akce xmlns:acoextfldH="http://www.aconto.cz/isdoc/extension/head">AK1</acoextfldH:Akce>
</Extensions>
 
Příklad pro položky řádku dokladu:
 
<Extensions>
  <acoextfldR:Stredisko xmlns:acoextfldR="http://www.aconto.cz/isdoc/extension/line">ST1</acoextfldR:Stredisko>
  <acoextfldR:Zakazka xmlns:acoextfldR="http://www.aconto.cz/isdoc/extension/line">ZA1</acoextfldR:Zakazka>
  <acoextfldR:Akce xmlns:acoextfldR="http://www.aconto.cz/isdoc/extension/line">AK1</acoextfldR:Akce>
  <acoextfldR:Operace xmlns:acoextfldR="http://www.aconto.cz/isdoc/extension/line">OP1</acoextfldR:Operace>
</Extensions>

EVID – Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti u DPH od 1.7.2017 

Změna zahrnuje rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti. Byly doplněny nové kódy předmětu plnění do číselníku položky Kód H.S. a neplatné kódy byly z číselníku odstraněny.
Nové kódy "Kód H.S."
Kódy předmětu plnění KH č. 1a, 3a, 4a, 6 a 7 – v platnosti od 1. 7. 2017 – dle novely zákona o DPH pro rok 2017.
	1a – Zlato - zprostředkování dodání investičního zlata. 
	3a – Dodání nemovité věci v nuceném prodeji. 
	4a – Stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků. 
	6 – Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka. 
	7 – Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví.

 
Odstraněné kódy "Kód H.S." z číselníku.
2 - Povolenky na emise skleníkových plynů § 92d
2618 00 00 - Granulovaná struska (struskový písek) z výroby železa nebo oceli
2619 00 - Struska, zpěněná struska (jiná než granulovaná struska), okuje a jiné odpady z výroby železa nebo oceli
2620 - Struska, popel a zbytky (jiné než z výroby železa nebo oceli), obsahující kovy, arsen, nebo jejich sloučeniny
3915 - Odpady, úlomky a odřezky z plastů
4004 00 00 - Odpady, úlomky a odřezky z kaučuku (jiné než z tvrdého kaučuku) a prášky a zrna z nich
4707 - Sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět)
6310 - Použité nebo nové hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana z textilních materiálů ve formě zbytků nebo výrobků vyřazených z používání
7001 00 10 - Skleněné střepy a jiné skleněné odpady
7112  -Odpad a šrot z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy; ostatní odpad a šrot obsahující drahé kovy nebo sloučeniny drahých kovů, používaný hlavně pro rekuperaci drahých kovů
7204 - Odpad a šrot ze železa nebo oceli; přetavený odpad ze železa nebo oceli v ingotech
7404 00 - Měděný odpad a šrot
7503 00 -Niklový odpad a šrot
7602 00- Hliníkový odpad a šrot
7802 00 00 - Olověný odpad a šrot
7902 00 00 - Zinkový odpad a šrot
8002 00 00 - Cínový odpad a šrot
8101 97 00 - Odpad a šrot z wolframu
8102 97 00 - Odpad a šrot z molybdenu
8103 30 00 - Odpad a šrot z tantalu
8104 20 00 - Odpad a šrot z hořčíku
8105 30 00 - Odpad a šrot z kobaltu
ex 8106 00 10 -Odpad a šrot z bismutu
8107 30 00 - Odpad a šrot z kadmia
8108 30 00 - Odpad a šrot z titanu
8109 30 00 - Odpad a šrot ze zirkonia
8110 20 00 - Odpad a šrot z antimonu
8111 00 19 - Odpad a šrot z manganu
8112 13 00 - Odpad a šrot z berylia
8112 22 00 - Odpad a šrot z chromu
8112 52 00 - Odpad a šrot z thallia
8112 92 21 - Odpad a šrot z niobu (columbia); rhenia; gallia; india; vanadu a germania
8113 00 40 - Odpad a šrot z cermetů
8548 10 - Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických akumulátorů; nepoužitelné galvanické články, baterie a elektrické akumulátory.
5003 00 00 - Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)
5103 00 00 - Odpad z vlny nebo jemných nebo hrubých zvířecích chlupů (včetně niťového odpadu avšak kromě rozvlákněného materiálu)
5103 20 00 - Ostatní odpad z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
5103 30 00 - Odpad z hrubých zvířecích chlupů
5202 00 00 - Bavlněný odpad (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)
5202 10 00 - Niťový odpad
5505 00 00 - Odpad z chemických vláken (včetně výčesků, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)

EXTZAL – Externí zálohování 

Pokud bylo v programu Aconto nastaveno odinstalování databáze po jejím použití, externí zálohování nedokázalo takovou databázi zálohovat.
Bylo doplněnao ošetření této situace a program externího zálohování se při neúspěšném pokusu o zálohu pokusí databázi na server instalovat a po ukončení zálohování ji opět odinstaluje.

KASA – Restart programu Kasa po změně konfigurace 

Byl zrušen restart programu Kasa, který byl vyžadován vždy po změně konfigurace.
Pokud je měněn připojený hardware ( např. připojení čtečky čárového kódu, zákaznického displeje atd. ) je nutné kasu ukončit a spustit znovu.

KASA – Úprava tisku účtenky tištěné z programu KASA 

V konfiguraci tisku účtenky byla snížena minimální šířka řádku účtenky na 35 znaků.
Nyní je tak možné použít větší font při tisku v grafickém formátu.

PDU – Přenosu adresy z pokladny do PDU 

V okně Účtování pom. evidencí v modulu Podvojné účetnictví byl rozšířen způsob přenosu kódu adresy plátce/příjemce z pokladny. 
Pokud není v řádku Pokladny zadán kód adresy, přenese se do tohoto řádku nově kód adresy plátce/příjemce z hlavičky pokladny. 
Přenos kódu adresy plátce/příjemce z hlavičky pokladny se aktivuje volbou přenést kód adresy plátce/příjemce z hlavičky pokladny do řádků s nezadanou adresou. Tato volba je v modulu Podvojné účetnictví, položka menu Konfigurace, okno Základní nastavení podvojného účetnictví, záložka Účtování pomocných evidencí.

PDU – Datum účetního párování 

Do modulu Podvojné účetnictví bylo doplněno datum účetního párování. Datum účetního párování se automaticky doplňuje při účetním párování. Datum účetního párování lze před spárováním změnit v horní části okna Párování položek. Výchozí hodnota data účetního párování je aktuální datum.
Výpis účetních případů lze na datum účetního párování omezit a lze dle něho seřadit. Do výpisu účetních případů byl doplněn sloupec s datem účetního párování.
Datum účetního párování lze po spárování změnit pomocí příkazu nabídky Oprava data účetního párování v okně Výpis účetních případů. Lze opravit jak aktuální spárovanou skupinu, tak označené/neoznačené položky přehledu i všechny spárované skupiny ve výpisu účetních případů.
Poznámka: 
Pro opravu data účetního párování je vhodné seřadit výpis účetních případů podle spárovaných skupin. Tímto seřazením se jednotlivé spárované skupiny v přehledu oddělí tmavě fialovou čárou a lze se ve výpisu účetních případů lépe orientovat. Pro opravu data účetního párování je nutné stejné právo jako při účetním párování.
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MZDY – Oprava chyby při generování složek 

V programu Mzdy může v některých případech docházet od 1.7. 2017 k chybnému výpočtu slevy na vyživované děti.
Tato chyba je důsledkem problému při aktualizaci databáze, který se vyskytl ve verzi 3.70 (3.65)/772/898 z 22.12.2016.
Zda se vás problém týká, ověříte kontrolou položek v Číselníku mzdových složek (viz obr.).

Postup:
Otevřete modul Mzdy → menu Podklady → Číselník mzdových složek, klikněte na Kód složky 0940 a přepněte se na záložku Detail. Přehled musí obsahovat celkem 8 složek 0940 s různou platností.
Pokud je složek méně, je nutné si nainstalovat aktuální verzi (minimálně 3.72/799/920), kterou naleznete na stránkách www.aconto.cz. Instalace obsah složek upraví.
Po instalaci nejlépe opět zkontrolujte správný počet složek 0940.
 
POZOR: 
Pokud již máte mzdy za období 7/2017 vypočteny, je nutné mzdy po instalaci nové verze znovu přepočítat.

Chybný stav:
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SKL –  Doplnění sloupce "Zařazeno" do importu ceníku z programu MS Excel 

Do okna Import ceníku z programu MS Excel byl doplněn sloupec Zařazeno.
Datum Zařazeno lze použít pro opravu ceníku, nebo jako klíč při importu cen do ceníku.

19.7.2017 verze 3.72 série 798 databáze 918

MZDY – Bylo přidáno nové pole do volitelné funkce ISPV k modulu MZD 

Podle požadavků firmy Trexima bylo do modulu ISPV přidáno nové pole Název prac.pozice. Další instrukce k novému poli viz webové stránky firmy Trexima o ISPV (https://www.ispv.cz/cz/Aktuality.aspx). Samotný program ISPV od firmy Trexima sice dále upozorňuje , že další pole Obor vzdělání chybi, ale toto další pole zatím účastníci dle pokynů firmy vyplňovat nemusí!

27.6.2017 verze 3.72 série 795 databáze 916

MZDY – Zvýšení slevy na 2. a 3.dítě od července 2017 

Od 1.7.2017 se dle zákona zvyšuje měsíční sleva
	na 2.dítě na 1617 Kč 
	na 3. a další ditě na 2017 Kč. 
	Sleva na 1.ditě se nemění 


MZDY – Úprava sestavy „Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků“ 

Mzdová sestava Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění byla upravena tak, aby tištěné údaje na sestavě odpovídaly stavu k aktuálně nastavenému měsíci v daném ročním období. Pokud tedy dojde během roku ke změně v počtu nebo v pořadí dětí na které jsou uplatňovány slevy a přejete-li si vytisknout potvrzení odpovídající této změně, nastavte jako zpracovávané měsíční období měsíc, ve kterém ke změně došlo. Program zároveň předvyplní první den tohoto měsíce jako datum vyhotovení formuláře (dříve bylo předvyplněno aktuální datum).
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EVID – Stvrzenka k úhradě VFA 

Při tisku z evidence VFA (na tiskárnu nebo do souboru) u tištěné sestavy Př. pokl.doklad - stvrz. k úhradě VFA bylo doplněno odesílání pokladního dokladu do EET v případě, že je nastaven režim Odesílání při zablokování dokladu nebo Odesílání při uložení nového dokladu.

EVID – Kurzovní lístek ČNB 

Používání kurzovního lístku ČNB bylo doplněno do evidence PRI.

EVID – Úprava EPU ve formátu MultiCash do ČSOB 

Pro export příkazu k úhradě ve formátu MCH - Formát MultiCash (Tuzemský Platební Styk) byla doplněna možnost do pole AV: (Avízo) přenést obsah sloupce Text z evidence příkazů k úhradě. Výběr se provádí zaškrtnutím volby Exportovat pole AV: (Avízo) v nastavení exportu do banky. Pro tento formát exportu byla také doplněna volba Použít kód. stránku Windows (CP1250), která změní stávající kódování Latin2 (CP852).

EVID – Přednastavený kód měny dle typu dokladu v evidencích 

Do evidencí VFA, OPO, DOD, OBD, OBV byla doplněna možnost předvyplnění kódu měny dle zadaného typu dokladu.
Kód měny k typu dokladu se zadává v okně konfigurace dané evidence (tlačítko K <F9>) na záložce Dle typu dokladu.
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EVID – Vytvoření pokladního dokladu - stvrzenky k úhradě 

Do evidencí VFA, PFA, OPO, OZA byl doplněn příkaz PKL stvrzenka (tlačítko) pro vytvoření pokladního dokladu - stvrzenky k úhradě. Příkaz spustí editaci nového pokladního dokladu a provede spárování úhrady s vybraným dokladem VFA/PFA/OPO/OZA.

EVID – Úhrada VFA při tisku sestavy „Př.pokl.doklad-stvrz. k úhradě VFA“ 

Při tisku z evidence Vydané faktury (na tiskárnu nebo do souboru) u Tištěné sestavy - Př. pokl.doklad - stvrz. k úhradě VFA dochází nyní k automatickému založení příjmového pokladního dokladu - stvrzenky v evidenci Pokladna, se kterým je po uložení tištěná faktura spárována a uhrazena.
	Parametry pro založení stvrzenky k úhradě, jakými jsou cílová řada dokladů, typ dokladu a výběr adresy příjemce/odběratele pro přenos do pokladního dokladu, se nastavují v okně Tisk, na záložce Formulář PKL - příkaz Změnit, nebo též v menu Konfigurace - Konfigurace vytvoření stvrzenky o zaplacení. 
	Poznámka: Další parametry pro pokladní doklad, jakými jsou Automaticky doplňovaný text do řádku dokladu při jeho spárování s fakturou a Adresa vystavitele na tištěném pokladním dokladu, se nastavují přímo v evidenci Pokladna,

 
Úpravu lze využít např. pro případy, kdy je Faktura vydaná hrazena v hotovosti v okamžiku jejího vystavení:
	při tisku faktury lze v tomto případě v okně Tisk nastavit v poli Tištěná sestava sestavu Vydaná faktura (Vydaná faktura s logem firmy), zatrhnout volbu Druhá následně tištěná sestava a vybrat sestavu Př. pokl.doklad - stvrz. k úhradě VFA 
	po odeslání na tiskárnu (příp. do souboru) dochází k vytištění faktury, k následnému otevření okna pro založení stvrzenky k úhradě VFA v evidenci Pokladna, do které se přenesou položky z faktury se zachycením vazby mezi oběma doklady a po jejím uložení k jejímu tisku 
	při nastaveném režimu EET po uložení stvrzenky pak dochází k jejímu odeslání do systému EET dle nastavení v okně Konfigurace EET

 
Podrobné informace k hotovostním úhradám VFA jsou uvedeny v návodu "Úhrada VFA, OPO v hotovosti, plat. kartou - možnosti", který naleznete v nápovědě programu <F1>, pod odkazem Návody a související odkazy, např. v okně Tisk - záložka Formulář PKL.

EVID – Vyřízení fronty neodeslaných dokladů do EET 

Po vyřízení Fronty dokladů neodeslaných do EET (aktuální/všechny) je automaticky provedena aktualizace přehledu dokladů v otevřeném okně PKL.

EVID –  Rozšíření pole Poznámka na dokladu 

V programu Aconto byla poznámka na dokladu prodloužena z 50 znaků na 150. 

EVID –  Tisk názvu státu na adresním štítku 

Do tisku Adresních štítků byla doplněna možnost tisknout název státu.

EVID – Import dokladů z portálu iDoklad.cz pro verzi API 2 

Na portálu iDoklad.cz se v nové verzi API 2 změnilo přihlašování do systému z jiných programů.
V programu Aconto se již nezadává přihlašovací email a heslo, ale položky Client Id a Client Secret.
Tyto položky je nutné vygenerovat a uložit na portálu iDoklad.cz (po standardním přihlášení) v sekci Nastavení → Uživatel.

EVID – Párování úhrad PKL za editace dokladu 

Při Spárování úhrady se nyní vyplňuje adresa pokladního dokladu dle zdrojového dokladu, pokud není v PKL vyplněna.

SKL –  Ceníky a Export prodejních cen 

Ceník:
Změna omezení u skladový karet Přidat karty do ceníku: Do omezení byla doplněna položka Exportovat do e-shop. Omezení zajistí, že do ceníku se zařadí pouze skladové karty, které mají nastaveno Exportovat do e-shop = A 

Ceník - Export prodejních cen:
Do omezení exportu byla doplněna položka Exportovat do e-shop ( skl. karta ). Omezení zajistí, že se do exportu zařadí pouze skladové karty z ceníku, které mají nastaveno Exportovat do e-shop = A.

SKL – Počet MJ v dávková opravě receptury 

Oprava skladové karty → Receptura → Dávková oprava receptury → Vyměnit skladovou kartu.

Změna byla provedena u položky Počet MJ, ve funkci Vyměnit skladovou kartu 

U nově vybrané skladové karty, která nahrazuje skladovou kartu zařazenou v receptuře, Počet MJ nemusí být vyplněn. Nevyplněný Počet MJ se do receptury nepřenáší. V receptuře zůstane původní Počet MJ, který byl nastavený ve skladové kartě před její změnou.


SKL – Vyřízení objednávek došlých 

Doplněna volba pro Nezobrazování informační zprávy o zařazení/vyřazení položky k vyřízení.
Možnost automaticky zařadit adresy a doklady, které mají alespoň jednu položku celou k vyřízení.
Do zpracování byly doplněny karty služeb, lze tedy automaticky zařadit karty služeb k vyřízení.

MZDY – Přidání mzdové složky - Stravné 

Byly přidány mzdové složky 0702 - Stravné (pro činnost 0) a 0703 - Stravné (pro činnost 1 a výše) . Dříve bylo možné použít pouze složky 0700 - Cestovné a 0701 - Cestovné čili složky obdobné, ale bez přešnějsí specifikace nároku . Mzdové složky jsou sice na Výplatním lístku a Mzdovém listě apod.sčítány s původním Cestovným, ale pokud je třeba, lze pro tisk výplatního lístku použít variantu rozšířený mzdový lístek s výpisem zaúčtovaných složek.

KASA –  KASA: Položka operace 

Do konfigurace kasy byla doplněna položka Operaci přednostně vyplnit položkou "Účet" ze skl. karty - Ano/ Ne.
Pokud zvolíte Ano, tak Operace ze skladové karty ( pokud je operace vyplněná ve skladové kartě ) jo přenesena do výdejky.
Podrobný popis:
Skladová karta obsahuje položku Účet, která může obsahovat kód Operace. Operace uložená v položce Účet se po výběru zboží ( skladové karty ) zapíše do řádku rozpracované účtenky a při uzavření účtenky se Operace přenese do řádku výdejky. Přítomnost přenášeného kód operace se kontroluje v číselníku operací, pokud se kód v číselníku nenachází, je do číselníku doplněn.
V případě, že skladová karta v položce Účet nemá operaci vyplněnou, tak se do řádku účtenky přenese Operace, která je nastavena v konfiguraci kasy.
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PDU –  Sloučení řádků a suma v okně exportu výkazů PAP 

Export výkazů PAP v hlavičce CSÚIS do XML byl rozšířen o sloučení řádků a sumu.
Sloučení řádků 
Pomocí klávesy Insert lze označit řádky, které se následně sloučí tlačítkem Sluč. Sloučený řádek obsahuje sumy částek označených řádků a texty převzaté z prvního označeného řádku. Označení klávesu Insert je dočasné a při zavření okna je zrušeno.
Tip: 
Smazat více řádku lze jednodušeji pomocí nového příkazu sloučení. Nejprve se sloučí označené řádky a sloučený řádek se smaže.
Pozn: 
Původní označení/odznačení řádků červeným textem v části X PAP bylo změněno na klávesu Mezerník. Po předvyplnění části X PAP jsou červeným textem automaticky označeny řádky, u kterých nelze převzít počáteční stav z předchozího výkazu. Řádky s červeným textem by měly být zkontrolovány a případně opraveny. Pokud je označený řádek v pořádku, je vhodné pomocí klávesy Mezerník toto označení zrušit (opakovaným stiskem mezerníku lze označení červeným textem vrátit). Označení červeným textem je uloženo a zůstává i při dalším spuštění programu.
Suma 
Pod přehled položek v částech X, XI, XII, XIII, XVI a XVII PAP bylo doplněno zobrazení sumy. Zobrazuje se suma za položky rozepsané na IČO (např. v části X PAP je to suma za Č. aktiva/pasiva). Pod sumou za položky je suma řádků označených klávesou Insert.

SKL – Tisk formuláře dodacího listu 

Byla rozšířena možnost nastavení vzhledu tištěného formuláře Dodacího listu, kde byla na záložku Formulář DOD doplněna volba Tisknout informaci o datumu splnění.
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ALL –  Přednastavení jména uživatele 

Jméno uživatele, které je nastaveno při přihlášení v dialogovém okně Přihlášení uživatele lze přednastavit:
	V parametru aplikace: -USERNAME=xxx 
	V souboru Aconto.ini: USERNAME=xxx v sekci [ACONTO]


PDU - FAN – Úprava vzorových sestav FAN

Byly upraveny vzorové sestavy FAN pro rok 2017.

PDU – Rozšíření analytických účtů

V účtovém rozvrhu a v číselníku kódů operací byly rozšířeny názvy na 150 znaků. Do výpisu účetních případů v modulu podvojné účetnictví byl doplněn sloupec položka rozpočtové skladby včetně možnosti omezení výpisu na tento sloupec. Do údržby číselníků v modulu správce bylo doplněno kopírování analytických účtů do číselníku kódů operací.

EVID –  Více čteček s OS k jednomu PC

Byla doplněna podpora práce s více paměťovými čtečkami s operačním systémem (OS). 
	byla doplněna možnost konfigurovat nastavení připojení až pro 8 čteček s OS

          modul Sklad → menu Konfigurace →Konfigurace připojení čtečky čár.kódu s OS 
	export seznamu skladových karet - možnost nastavení, kterým čtečkám se bude seznam exportovat

          modul Sklad → menu Sklad → Přehled skladových karet → příkaz Export pro čtečku 
	export/import objednávek - nastavení aktuálně připojené čtečky

          modul Sklad → menu Sklad → Objednávky došlé → příkaz Export č.k. 
          modul Sklad → menu Sklad → Objednávky došlé → příkaz Oprava → Import č.k.
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EVID –  Detailní údaje o tržbách EET

Do nabídky menu EET byla doplněna funkce Detailní údaje o tržbách EET.
V okně Detailní údaje o tržbách EET lze zobrazit tržby odeslané do EET dle souboru získaného z daňového portálu EET.

EVID –  Rozšíření omezení přehledu dokladů PKL

Do okna omezení přehledu dokladů PKL byla doplněna položka EET, dle které lze zobrazit doklady odeslané do EET / neodeslané do EET/ spadající do EET / nespadající do EET. Dále byly doplněny položky pro omezení na datum a čas tržby EET.

EVID –  Součty údajů o tržbách EET

Do nabídky menu EET byla doplněna funkce Součty údajů o tržbách EET.
V okně Součty údajů o tržbách EET lze zobrazit částky odeslané do EET za období: roční, čtvrtletní, měsíční a denní.

KASA –  Měna na účtence

Na účtenku tištěnou z kasy byla doplněna informace o měně k částce Celkem s DPH.

KASA –  Doplnění hlavičky pro formát řádků na účtence

Do tisku účtenky na kase byla doplněna možnost Tisknout hlavičku údajů, popisující uspořádání položek na účtence podle formátu řádků.

SKLAD –  Rozšíření omezení ve výběru skladové karty na položku "Druh" zboží

Výběr zboží ze skladu
Číselník Skladové karty, který slouží pro výběr zboží ze skladu, lze omezit na položku Sklad a nyní i současně na položku Druh zboží. Změna položky Druh při výběru skladové karty není povolena. Položku Druh je třeba nastavit v konfiguraci okna Výběr ze skladu na záložce Omezení číselníku skladových karet.

SKLAD – Import / Export receptury CSV

Export do CSV souboru a Import z CSV souboru byl doplněn do Skladová karta \ Receptura.

1) CSV soubor
První řádek v CSV souboru musí obsahovat seznam položek ( sloupců ). Data položek se nachází v řádku 2 a v dalších řádcích.
	Oddělovač položek v CSV souboru je středník ( ; ). Oddělovač položek v řádku není uveden za poslední položkou. 
	Oddělovač v číslici “Počet MJ“ je tečka ( . ), při celočíselné hodnotě nemusí být tečka uvedena ( příklad: 25.456 nebo 25 ) . 
	První řádek musí obsahovat seznam sloupců, který lze získat při exportu. Příklad prvního řádku: Identifikator;OznaceniSKP;Nazev;CarovyKod;Specifikace;Sklad;PocetMJ;Jednotka;Upresnit

2) Export
Seznam ( kombinaci ) položek Identifikátor, Označení SKP, Název karty, Čárový kód, Sklad je třeba volit tak, aby jednoznačně identifikovaly skladovou kartu při importu. Pokud skladová karta nebude při importu jednoznačné nalezena, import receptury nebude možné provést.
Poznámka: CSV soubor neobsahuje jednoznačné identifikátory skladové karty RS + IDKA, protože by nebylo možné recepturu přenést do jiné řady skladu RS.

3) Import
Seznam položek v prvním řádku CSV souboru udává složení obsahu u řádků dalších.
Skladová karta:
Skladová karta, která je uvedena v řádku CSV souboru, musí se již nacházet v aktuální řadě skladu RS. Není-li skladová karta v aktuální řadě RS nalezena, import nelze provést. Stejně tak import nelze provést, pokud je nalezeno víc než jedna skladová karta ( = CSV soubor nemá v řádku jednoznačně uvedenou skladovou kartu ).
Poznámka: Při zapnuté volbě katalog rozšiřte vyhledání karty o položku Sklad.
Postup importu:
	Import hledá skladovou kartu v aktuální řadě skladu RS. Pokud karta není jednoznačně nalezena, import je ukončen chybou. 
	Import hledá skladovou kartu v receptuře, do které se import provádí. Pokud skladová karta se v receptuře již nachází, pak je v receptuře přepsána obsahem z CSV souboru. Pokud se skladová karta v importované receptuře nenachází, tak je do receptury přidána. Import nemaže karty receptury, které receptura obsahovala před importem.

Chyby při importu:
Při importu může nastat řada různých chyb - například: Skladová karta není nalezena, chybný počet položek v řádku, chybná délka položky, atd. Při nalezené chybě se import zastaví ( import se neprovede ), vypíše se popis chyby, kterou je třeba v CSV souboru odstranit. Po odstranění chyb je možné import opakovat.
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MZD –  Úprava výpočtu ELDP u důchodce

Před touto úpravou program informoval při zakládání věty o důchodu, že je nutné oddělit období před důchodem a období s důchodem, pomocí založení nové činnosti pro mzdu s důchodem.
Po této úpravě již toto oddělení není třeba.

MZD –  Kontrola složky 2120

Byla doplněna kontrola, která pokud při výpočtu najde aktivní složku 2120 - Náběh zpracování PP kontroluje, zdali je tato složka platná jen jeden měsíc. Pokud má platnost delší než měsíc, výpočet hlásí varování.
Program složku 2120 zakládá automaticky a používá ji k nastavení odlišného režimu při počítání docházky, a to pouze na počátku pracovního poměru.

SKL –  Receptury, dávková oprava

Dialog: Dávková oprava receptury.

Dávková oprava receptury: Skladové karty \ Oprava \ Receptury \ Dávková opr.. receptury.

Receptury:

Přehled Receptury je omezen pouze na skladové ( katalogové ) karty, které obsahují recepturu. To znamená, že karta má vyplněné položky v přehledu Sestavení receptury. Položky v aktuálním přehledu Receptury lze označit a označeným recepturám lze v dávce měnit jejich složení. Dávkové změny lze provádět pouze na uložených recepturách.

Poznámka pro uživatele, kteří používají funkci Katalog:
Receptura ( složení receptury ) se nachází na katalogové kartě, položky receptury jsou vždy karty skladové. To znamená, že přehled Receptury obsahuje karty katalogové a dávková oprava mění složení = karty skladové.

Okno obsahuje jednu nebo dvě skladové karty: 
Skladová karta v receptuře: Je aktuální vybraná karta kurzorem v přehledu Sestavení receptury. Kartu je třeba vybrat před vstupem do dávkové opravy receptury. 
	Skladová karta: Vyberte skladovou kartu číselníkem, kterou chcete přidat do receptury.
Funkce:

Zvolená funkce mění dávkově složení receptur, které jsou označeny v přehledu Přehled Receptury. Označení není nutné pokud Přehled Receptury obsahuje pouze jeden řádek.
	Vyměnit skladovou kartu: Aktuální Skladová karta v receptuře je nahrazena vybranou kartou - Skladová karta. 
	Kartu re. vložit do jiné receptury: Aktuální Skladová karta v receptuře, která se nyní nachází v Sestavení receptury, je vložena do jiných označených receptur. 
	Skl. kartu vložit do receptury: Vybraná ( za pomoci číselníku ) Skladová karta je vložena do označených receptur. 
	Vyřadit skl. kartu z receptury: Aktuální Skladová karta v receptuře, která se nyní nachází v Sestavení receptury, je vyřazena z označených receptur.

Nová položka menu - "Receptura":

Doplněna nová položka Receptura do menu, které se zobrazuje na pravé tlačítko myši v přehledu Skladové karty.

SKL – Sklad katalog - Skladové karty v katalogu

Na záložce Katalogové karty se nachází dva přehledy. Horní přehled zobrazuje karty katalogové a dolní přehled zobrazuje karty skladové, které patří k aktuální ( kurzorem vybrané ) kartě katalogové. Skladové karty, které jsou zobrazeny v dolním přehledu, mohou obsahovat rozdílnou řadu skladu RS. Skladovou kartu cizí RS ( karta patří do jiné RS než je aktuální RS ) nelze opravovat a kartu nelze tlačítkem Oprava zobrazit.
Změna:

Tlačítko Oprava umožní zobrazit skladovou kartu zobrazit cizí RS, kartu lze prohlížet, ale nelze ji měnit.

SKL – Sklad - katalog: Exportovat do e-shop

Změna v zadávání položky Exportovat do e-shop při zapnuté režimu katalog.
Popis změny
Katalogové karty nemají položku Exportovat do e-shop, která se nachází ve skladové kartě. Změna umožňuje nastavit hodnotu Exportovat do e-shop v opravě nebo dávkové opravě katalogové karty. Hodnota Exportovat do e-shop se uloží do skladových karet, které jsou na opravovanou katalogovou kartu napojeny.
Podrobný popis
Katalogová karta přebírá stav Exportovat do e-shop z karty skladové nebo z více skladových karet, které jsou napojeny na tuto katalogovou kartu. Katalogová karta zobrazuje 3 stavy Exportovat do e-shop.
	Hodnota Exportovat do e-shop = A : Na katalogové kartě se zobrazí v případě, když všechny její skladové karty mají nastaveno Exportovat do e-shop = A. 
	Hodnota Exportovat do e-shop = N : Na katalogové kartě se zobrazí v případě, když všechny její skladové karty mají nastaveno Exportovat do e-shop = N. 
	Hodnota Exportovat do e-shop = ? : Na katalogové kartě se zobrazí v případě, když její skladové karty mají různé nastavení Exportovat do e-shop.

Poznámka: Stav hodnoty Exportovat do e-shop se přebírá pouze z aktivních skladových karet, archivované karty se nezahrnují.
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EVID –  Indikace zařazení dokladu do EET v PKL

Na druhou záložku okna evidence PKL (Řádky dokladu) byly doplněny položky EET Datum a čas tržby, EET Stav a EET varování.
Dále byla doplněna indikace zařazení dokladu do EET.

EVID –  Kód adresy dodavatele ve VFA 

Do přehledu dokladů byla doplněna položka Dodavatel.
Položku lze zobrazit pomocí příkazu Formát řádků <Ctrl>+<F>.
Položka byla doplněna do omezení, řazení a hledání.

EVID –  Kontrola zařazení řady PKL do EET 

Do evidence PKL bylo doplněno zobrazení hlášení při založení nového příjmového dokladu, pokud aktuální řada dokladů nemá nastaveny všechny položky pro EET, ale na jiné stanici nastaveny jsou. Tento případ může nastat u položky ID pokladního zařízení, která má v rozsahu platnosti konfigurace číslo stanice.

KASA –  Export účtenky do CSVL 

Byla doplněna možnost Tisk účtenky do souboru do adresáře ve formátu CSV (textový soubor, hodnoty oddělené středníkem).
V souboru je nastavena znaková sada Windows (CP1250).
SKL – Rozšíření omezení, hledání a řazení v evidenci VYD 

V přehledu dokladů VYD byla doplněna položka Doklad na příjemce do funkcí Omez, Řazení a Hledej.
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EVID –  EET - možnosti odesílání dokladů, úhrady faktur, nezahrnované typy dokladů v PKL 

Možnosti odesílání dokladů do EET z PKL
	Při uložení nového dokladu (výchozí stav) 
	Při uložení nového dokladu po dotazu 
	Při zablokování dokladu 
	Při zablokování dokladu po dotazu 
	Před tiskem 
	Před tiskem po dotazu 
	Manuálně 
	Manuálně po dotazu


Lze nastavit v okně Konfigurace EET. S tímto nastavením souvisí režim EET. Pokud bude běžný (on-line) dojde po vytvoření kódů pro EET (datum a čas tržby, PKP atd.) ihned k pokusu odeslat účtenku do EET. Při zjednodušeném režimu (ruční odeslání z fronty) se pouze vytvoří kódy pro EET a odeslání musí uživatel provést ručně v okně Fronta dokladů pro EET, nebo pomocí příkazu Vyřízení fronty neodeslaných dokladů do EET.
 
Nezahrnované typy dokladů pro PKL

V okně Konfigurace EET lze nastavit seznam nezahrnovaných typů dokladů, které nebudou spadat do EET.
 
Úhrady faktur v PKL
 
Řádek PKL se obvyklým způsobem spáruje s fakturou. Před odesláním do EET dojde k výpočtu potřebných částek dle položky VZEV. Pokud byl pokladní doklad již odeslán do EET (má vyplněno datum a čas tržby), nelze již párovat/rušit úhrady. Při odeslání pokladního dokladu do EET dojde k zápisu data a času tržby do faktur dle VZEV. Faktury s vyplněným datem a časem tržby již nelze smazat, stornovat, opravit lze jen textové položky.
 
Kódy EET v PKL
 
Do řádků dokladu byla přidána položka Kódy EET. Položku lze zobrazit pomocí příkazu Formát řádků <Ctrl> + <F>. Položka Kódy EET slouží k zadávání kódů pro EET (pro rozlišení částek na účtence). Kódy pro EET lze zadávat v libovolném pořadí.





Kasička – Jak prodávat použité zboží v programu Aconto kasička 

Prodej použitého zboží v programu Aconto Kasička
Program Aconto kasička byl upraven a je možné v něm provádět prodej použitého zboží. Při prodeji použitého zboží je třeba zachovávat postup popsaný níže.
Postup zadání:
Založte jednu kartu s názvem "Prodej použitého zboží" a nastavte do položky Kód EET písmeno "P". 
	Při prodeji vyberte do účtenky 2x ( do dvou řádků ) stejnou kartu "Prodej použitého zboží". 
	V první řádku nastavte nulovou sazbu DPH a do sloupce Cena z ceníku ( cena je včetně DPH ) zadejte nákupní cenu zboží. 
	Ve druhém řádku nastavte DPH 21% a zadejte cenu navýšení do sloupce Cena z ceníku ( cena je včetně DPH ). 
	V prvním řádku do sloupce Poznámka zadejte název zboží, například: Nokia 3310. 
	Shodný název je nutné zadat i ve druhém řádku. Postavte se na druhý řádek a klávesou F2 můžete zkopírovat obsah sloupce Poznámka z předchozího řádku. Důležité je, aby Poznámka obsahovala shodný název zboží v obou řádcích. 
	Oba řádky musí obsahovat shodný počet MJ, například MJ = 1.
Rekapitulace:
Máme v účtence dva řádky "Prodej použitého zboží", které mají ve sloupci Kódy EET. 
	Oba řádky obsahují shodnou skladovou kartu. 
	Obsah všech sloupců je shodný, kromě sloupce %D a sloupců, které obsahují ceny. 
	Sloupec %D obsahuje v jednom řádku 0% DPH a ve druhé řádku 21% DPH.
Poznámka:
Pro další použité zboží vložíme do účtenky nové dva řádky. Do sloupce Poznámka je třeba uvést nový název zboží, který v účtence není použitý.
Tisk položek použitého zboží:
Použité zboží, které je rozepsané do dvou řádků účtenky, se tiskne do jednoho řádku. Tiskne se pouze celková částka bez DPH, která obsahuje součet ze dvou řádků účtenky.

MZDY – Aktualizace mzdové sestavy Poèet zamìstnancù 

Byly provedeny dále uvedené úpravy mzdové sestavy Počet zaměstnanců (volba menu Mzdy → Personalistika a mzdy, příkaz Tisk → Daň → Počet zaměstnanců). Totéž se týká i sestavy Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti v případě exportu do XML souboru, kdy je sestava Počet zaměstnanců součástí exportovaného souboru jako Příloha č.1. 
Provedené změny
	Tištěný formulář byl aktualizován na vzor č.16 určený pro období 2016. 
	V případě, kdy k datu 1.12.2016 nebyl ve stavu žádný zaměstnanec, program neumožnil sestavu tisknout a hlásil chybu 42014 nebo 42015. Nyní program povolí tisk prázdného formuláře i export do XML souboru. Kontrola na daňovém portálu tuto situaci vyhodnocuje jako propustnou chybu. 
	Zaměstnanec se do sestavy započítával vícekrát, pokud měl u téhož zaměstnavatele více pracovních poměrů. Nyní je každý zaměstnanec započítáván pouze jedenkrát bez ohledu na počet pracovních poměrů existujících k datu 1.12.2016.







SKL – Omezení: Skladové karty přiřazené katalogové kartě 

Do funkce Omezení byla doplněna položka RS.

KASA/KASIČKA –  Výběr a doplnění adresy odběratele 

Aconto kasička
Doplněna možnost do dokladu vložit kód adresu odběratele.

Kasa + Aconto kasička

Adresu odběratele lze vybrat do účtenky číselníkem. Číselník umožňuje prostřednictvím menu ( pravé tlačítko myši ) založit novou adresu, existující adresu opravit. Číselník je napojen na tři položky IČO, DIČ a Kód adresy, které se v kase nachází v tomto pořadí. Položka Kód adresy jednoznačně identifikuje adresu a nemůže se v seznamu adres opakovat. Může se vyskytnout v seznamu adres shodné IČO nebo DIČ. V případě, když vyberete číselníkem duplicitní IČO nebo DIČ kasa Vám nabídne další výběr, kterým lze upřesnit výběr z duplicitních položek.
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DEPV – Přiznání k dani z příjmů za rok 2016 

V modulu Daňová evidence příjmů a výdajů → menu Účtování → Podklady pro daň z příjmů byly provedeny úpravy korespondující se změnami formuláře PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob - vzor č. 23, určeného pro zdaňovací období 2016.
 
Zadávané položky - úpravy částek
	Solidární zvýšení daně - částka 48násobku průměrné mzdy je změněna na 1 296 288 Kč 
	Sleva na dani podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona (sleva za umístění dítěte) - maximálně lze uplatnit 9 900 Kč za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti (sleva se zadává ručně do řádku č. 69a uživatelem, zadaná výše slevy není programem kontrolována) 
	Sleva podle § 35c zákona (daňové zvýhodnění na vyživované dítě) 
	daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě činí 13 404 Kč ročně (1 117 Kč měsíčně) 
	daňové zvýhodnění na druhé vyživované dítě činí 17 004 Kč ročně (1 417 Kč měsíčně) 
	daňové zvýhodnění na třetí a každé další vyživované dítě činí 20 604 Kč (1 717 Kč měsíčně)

V návaznosti na změněné údaje v této tabulce se mění výpočet na řádku č. 72 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Podkladem pro výpočet daňového zvýhodnění jsou údaje o dětech vyplněné v tabulce č. 2 ÚDAJE O DĚTECH ŽIJÍCÍCH VE SPOLEČNÉ HOSPODAŘÍCÍ DOMÁCNOSTI na Straně 3
 
Strana 3 
Sleva na evidenci tržeb 
	do tabulky Částka podle § 35ba odst. 1 byl doplněn řádek 69b - písm. h) zákona (sleva na evidenci tržeb) 
	uplatňovaná výše slevy se zadává přímo do řádku formuláře 
	Výše slevy na evidenci tržeb činí 5 000 Kč. Sleva na dani činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. Program zadanou částku slevy kontroluje a případně ji automaticky, s upozorněním, upravuje.






EVID – Hromadný tisk vydaných faktur do PDF a ISDOC 

Do evidence VFA byl doplněn Tisk dokladů do složky. V okně pro nastavení tisku vyberete výstup Složka, kde zadáte složku, do které se ukládají doklady ve formátu PDF nebo ISDOC, případně do souborů v obou formátech.

EVID – Elektronická evidence tržeb EET 

Do řádků dokladu v evidencích PKL a VFA, byla doplněna položka Kódy EET.
Do přehledu dokladů v evidenci VFA byla doplněna položka EET Datum a čas tržby (vyplňuje se automaticky při odeslání stvrzenky o zaplacení do EET).
Položky lze zobrazit pomocí příkazu Formát řádků <Ctrl> + <F>.
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SKL– Vyřízení objednávek došlých 

V okně Parametry VFA se automaticky vyplňuje datum vystavení, datum splnění a datum splatnosti dle aktuálního data programu.

SKL– Receptury - cena pořízení 

Doplněna položka Cena pořízení, která je na záložce Receptura v dialogu Nová / Oprava skladové karty. Cena pořízení zahrnuje finanční hodnoty položek zařazených do receptury.

Kasička – úprava rekapitulace 

Aconto kasička → Žurnál → Doklady - rekapitulace ( dolní přehled ): Odstraněn řádek Celkem za služby, který do programu Aconto kasička nepatří.

KASA/Kasička – Složený text 

Kasa umožňuje výběr zboží ve sloupci "Skladová karta", který obsahuje složený text ze skladové karty.
Název sloupce byl sjednocen na Složený text, který je shodný v programu Kasa i Aconto kasička.
Změny v programu Aconto kasička :
Sloupec Složený text byl doplněn do formátu řádků a dle složeného textu lze vybírat zboží. 
	Konfigurace: Sestavení textu ve sloupci Složený text lze měnit v konfiguraci viz popis: Složení položky "Složený text" u tlačítka: Výběr z číselníku.

Kasička – Konfigurace pro kopírování poznámky 

Do konfigurace programu Aconto Kasička byla doplněna položka: Kopírovat "Název skladové karty" do sloupce "Poznámka" ( Ano / Ne ) .

Kasička – Konfigurace EET 

Byla doplněna možnost změnit rozsah platnosti konfigurace certifikátu. Funkce je přístupná přes pravé tlačítko myši na přehledu v sekci Certifikát.
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MZD– Mzdy pro období 2017 

Nová verze modulu MZDY je určena pro zpracování mezd od ledna 2017.
Následující změny při zpracování mezd v období od ledna 2017 nevyžadují žádný zásah ze strany uživatele
Byly provedeny změny v souvislosti se změnou výše minimální mzdy. Minimální mzda je pro rok 2017 stanovena pro zaměstnance s měsíčním platem na 11.000 Kč a 66,00 Kč/hod pro zaměstnance s hodinovou mzdou. Pro zaměstnance s omezeným uplatněním již tyto konstanty nejsou odlišné. 
	Dále byly upraveny i další konstanty, které se změnou výše minimální mzdy bezprostředně souvisí: 
	Byla upravena částka složky 0211 - Příplatek za prostředí 5% 
	Byla upravena částka složky 0212 - Příplatek za prostředí 10% 
	Byla upravena částka složky 0925 - Úleva na zdrav. poj. 50%zaměst.s Zps
	Dále byl upraven výpočet stropu pro soc. pojištění a výpočet solidární daně. 
	Byl zvýšen minimální vyměřovací základ na všeobecné zdravotní pojištění. Osoba bez příjmů v roce 2017 tak zaplatí na VZP 1485,- Kč. 
	Dále byly upraveny redukční konstanty pro výpočet náhrady prvních 14 dní nemoci .
Aktualizace mzdových sestav
Byla aktualizována mzdová sestava Výpočet daně a daňového zvýhodnění na vzor č.21 určený pro provedení daňového vyrovnání za období 2016. 
	Byla aktualizována mzdová sestava POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti na vzor č.25 určený pro období 2017. 
	Byla aktualizována mzdová sestava POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě DPP na vzor č.4 určený pro období 2017. 
	Byla aktualizována mzdová sestava POTVRZENÍ zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob#T na vzor č.2 určený pro období od roku 2016. 
	V programu bylo povoleno zpracování mzdových sestav Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a Vyúčtování daně vybírané srážkou pro období 2016. Pro obě sestavy platí, že nové verze tiskopisů k dispozici nejsou. Stávající verzi (z roku 2015) XML souboru exportovaného z programu ACONTO za období 2016 lze načíst na portál finanční správy a dále zpracovat.
Následující změny mohou vyžadovat zásah ze strany uživatele
V souvislosti se změnami kolem úpravy výše nezabavitelných částek je nutno upravit konečnou výši nezabavitelného minima, která je zadána ve mzdové složce 0820 - Srážky-v exekučním režimu. Pro rok 2017 platí pro základní částku na osobu povinného 6154,67 Kč a částka na osoby, kterým je povinný povinen poskytovat obživu je 1538,67 Kč/na osobu. V období roku 2017 proto opravte výši nezabavitelného minima v činnosti 0 v systémových složkách pomocí příkazu Oprava .
V průběhu roku se očekávají změny ve výši slev na vyživované děti
V souvislosti s tím, že zákonné změny kolem výše slev na vyživované děti pro rok 2017 nebyly kompletně schváleny během roku 2016, očekává se, že budou schváleny v průběhu 2017. Pravděpodobný termín pro uplatnění nových výší těchto slev je odhadován na duben 2017. V tomto případě bude vydána nová verze programu Aconto .
Program obsahuje vyrovnání daně za období 2016
Návod na provedení vyrovnání daně za období 2016 je v samostatné části.

MZD – K Výpočet daňového vyrovnání za období 2016 

Výpočet daňového vyrovnání za období roku 2016 se provádí podobným způsobem jako za období 2015.
 
Důležité upozornění 
Při zadávání všech složek kontrolujte, zda zadávaná složka již neexistuje. Jinak se může stát, že některý nárok nebo korekce bude započítán vícekrát.
1) Zadejte vyživované osoby v období 2017, pokud jste tak dosud neučinili.
 
Tento krok je potřeba provést pouze v případě, že v roce 2016 nebyla vyživovaná osoba (manželka nebo dítě) dosud zadána.
	Zavřete okno Personalistika a mzdy . 
	V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2017. 
	Otevřte okno Personalistika a mzdy . 
	Vyberte příslušného zaměstnance. 
	Přepněte se na záložku Vyž.osoby . 
	Pomocí příkazu Nová zadejte záznam pro vyživovanou osobu a vyplňte základní údaje. 
	Složku k vyživované osobě zatím nezadávejte.

2) Zadejte do období 2016 odpočty, slevy a korekce
Zavřete okno Personalistika a mzdy . 
	V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte období 12 2016. 
	Otevřte okno Personalistika a mzdy . 
	Vyberte příslušného zaměstnance. 
	Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . 
	Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 - Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období.
2a) Doplňte složky slev na vyživované děti - pouze pokud chybí. Zde je nutno zadat také pořadí slevy !
Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) 
	Čin.Čsl. = 0 (→ záložka Činnosti ) 
	Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (→ záložka Způs.uplat.) 
	Období 12.2016 (→ menu Speciální → Změna měsíčního období )
	Přepněte se na záložku Vyž.osoby . 
	Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – dítě. 
	Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě . 
	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 
	0940 – sleva daně na vyživované dítě 
	0941 – zvýšení slevy daně na vyživované dítě
Poznámky  
	Od roku 2005 lze zadávat pouze složky se slevami. Odpočty se používaly do roku 2004. 
	Pokud byly mzdy v programu zpracovávány během roku, měly by již tyto složky existovat. Standardně je třeba doplnit pouze období, kdy byly mzdy zpracovávány mimo program ACONTO. 
	Zadáváte-li složku 0941, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0940. Složka 0941 znamená zvýšení nároku.

2b) Doplňte složky slev na vyživovanou manžela (manželku) - pouze pokud chybí
Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) 
	Čin.Čsl. = 0 (→ záložka Činnosti ) 
	Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (→ záložka Způs.uplat.) 
	Období 12.2016 (→ menu Speciální → Změna měsíčního období )
	Přepněte se na záložku Vyž.osoby . 
	Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – manžela (manželku) 
	Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě. 
	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 
	0942 – Sleva na vyž.manžela-vyr. 
	0943 – Zvýš.sleva.na manžela ZTP-P
Poznámky  
	Složky 0942 a 0943 pro slevy jsou určeny pro období od roku 2006. Složky pro odpočty byly určeny pro období do roku 2005 a v současné době již nemají význam. 
	Zadáváte-li složku 0943, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0942. Složka 0943 znamená zvýšení nároku.

 

2c) Doplňte slevy vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí
Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) 
	Čin.Čsl. = 0 (→ záložka Činnosti ) 
	Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (→ záložka Způs.uplat.) 
	Období 12.2016 (→ menu Speciální → Změna měsíčního období )
	Přepněte se na záložku Činnosti . 
	Vyberte činnost 0 – Společná část . 
	Přepněte se na záložku Syst.složky . 
	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku určující nárok na slevu. Možnosti jsou: 
	0935 - Sleva daně na zaměstnance 
	0936 - Sleva daně částečná invalidita 
	0937 - Sleva daně plná invalidita 
	0938 - Sleva daně daně ZTP/P 
	0939 - Sleva daně student - žák
Poznámky  
	Složky 0900 až 0905 pro odpočty byly používány do roku 2005 a v současné době již nemají význam.

 2d) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí
Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Dále slouží k zadání chybějících uplatňovaných odpočtů.
	Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) 
	Čin.Čsl. = 0 (→ záložka Činnosti ) 
	Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (→ záložka Způs.uplat.) 
	Období 12.2016 (→ menu Speciální → Změna měsíčního období )
	Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně 
	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou: 
	Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící údaje pomocí složek 
	0633 - Úhrn zálohové daně - vyrovnání ( = úhrn odvedené daně po slevách ) 
	0954 – Úhrn slev VO – vyr. ( = úhrn skutečně uplatněných slev - děti ) 
	0957 - Úhrn bonusů VO - vyr. ( = úhrn vyplacených bonusů ) 
	0632 – Korekce zdanitelné mzdy - vyrovnání ( = zadejte sociální + zdravotní pojištění které zaměstnavatel platí sám za sebe = SP+ZP podnik)
	Další odpočitatelné položky které zaměstnanec uplatňuje v rámci ročního vyrovnání zadejte pomocí složek 
	0907 - Odpočet úroků z úvěrů -vyrovnání 
	0914 – Odpočet daru – vyrovnání 
	0917 – Odbory příspěvky odpočitatelné- vyrovnání 
	0918 – Penzijní připojištění odpočitatelné – vyrovnání 
	0919 – Kapitálové životní pojištění odpočitatelné - vyrovnání 
	0916 - Úhrada vzděláváni odpoč.-vyr
	Mzdová složka 0915 – Odpočet záporné korekce – vyrovnání je určena pouze pro speciální případy a standardně se nepoužije.

 
2e) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci a k určité činnosti
Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje.
	Přepněte se na záložku Činnosti a vyberte příslušnou činnost (jinou než 0) 
	Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. 
	Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) 
	Čin.Čsl. = 1,2,... (→ záložka Činnosti ) 
	Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (→ záložka Způs.uplat.) 
	Období 12.2016 (→ menu Speciální → Změna měsíčního období )
	Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně 
	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 
	Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící příjmy za danou činnost pomocí složky 
	0198 – Úhrn příjmů zálohově daněných ( = úhrn zdanitelných příjmů za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem )
	Následující složky dříve sloužily k zadání pojištění placeného za zaměstnance. Od roku 2008, po zavedení "superhrubé mzdy", již nejsou pro výpočet daně potřeba. Je však možné tyto složky použít, pokud chcete do systému tuto informaci dodat (např. kvůli tiskovým sestavám). 
	0608 – Úhrn zdravotního pojištění ( = úhrn zdravotního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) 
	0618 – Úhrn sociálního pojištění ( = úhrn sociálního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem )
	Následující mzdové složky jsou určeny pouze pro speciální případy a standardně se nepoužijí ! 
	0605 – Korekce základu zdravotního pojištění 
	0615 – Korekce základu sociálního pojištění

 

3) Výpočet daňového vyrovnání
a) Přepněte se do posledního neuzavřeného období roku 2017
Zavřete okno Personalistika a mzdy. 
	V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2017. 
	Otevřte okno Personalistika a mzdy . 
	Přepněte se na záložku Zaměstnanci.
b) Zadejte složku Vyrovnání daně - podnik (pokud ještě nebyla zadána)
Postavte se na větu OsČsl 0 Podnik . 
	Přepněte se na záložku Činnosti a postavte se větu 0 - Syst. složky za celý podnik (v seznamu bude pravděpodobně pouze tato jediná věta). 
	Přepněte se na záložku Syst.složky . 
	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku 2517 Vyrovnání daně podnik . Zadejte období od-do např. 1.2.17 - 28.02.17.
c) Výpočet daňového vyrovnání
Přepněte se na záložku Zaměstnanci . 
	Omezte seznam na zaměstnance, kterým chcete spočítat daňové vyrovnání. Kromě omezení pomocí příkazu Omez můžete zadat omezení tímto způsobem: 
	Označte (klávesou <Ins>) zaměstnance, kterým chcete provést výpočet ročního daňového vyrovnání. 
	Pomocí příkazu Omez omezte na Označené .
	Spusťte výpočet ročního vyrovnání tlačítkem Vyr.d. (pravý horní roh obrazovky). 

POZOR – případné chyby jsou vypsány v okně menu MZDY – Uzávěrky .
Pokud jste během roku 2016 zadali korekci slevy složkou 0958 budete při výpočtu vyrovnání dotázáni na skutečný počet měsíců, kdy zaměstnanec uplatňoval slevy. Jedná se o součet za všechny vyživované osoby, tedy například pro dvě děti a celý rok zadejte 24 měsíců.
 Vypočtené mzdové složky obsahující daňové vyrovnání zobrazíte takto
Vyberte příslušného zaměstnance. 
	Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . 
	Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně 
	Vypočtené daňové vyrovnání je obsaženo v některých z následujících mzdových složek 
	0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 
	0650 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 
	0950 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance )
	nebo 
	0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 
	0956 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 
	0955 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance )
	Řádku 30 sestavy Výpočet daně a daňového zvýhodnění odpovídá rozdíl částek složek 0950 a 0650 (0950 - 0650) nebo 0955 a 0956 (0955 - 0956).
Tisková sestava (formulář) Výpočet daně a daňového zvýhodnění
Formulář je třeba tisknout v nastaveném období 2016 . 
	Zkontrolujte pro jednotlivé zaměstnance správnost výpočtu pomocí příkazu Tisk (tlačítko s obrázkem tiskárny) , volba menu Daň – Výpočet daně a daňového zvýhodnění .
Poznámky  
	POZOR – standardně je třeba nejprve provést výpočet daňového vyrovnání a teprve poté lze tisknout formulář. V opačném případě program detekuje rozdíl a zobrazuje varovné hlášení. 
	Výpočet daňového vyrovnání na formuláři za období 2016 je proveden nezávisle na tom, zda vyrovnání v období 2016 bylo či nebylo skutečně provedeno a zahrnuto do mzdy v období 2017. Jinými slovy, vytištění správně vyplněného formuláře neznamená, že výpočet byl skutečně proveden.
	Pokud NEBYLO vyrovnání daně vypočteno, program na tuto skutečnost při tisku formuláře upozorní výpisem obsahujícím zjištěné rozdíly mezi vyrovnáním naznačeném na formuláři a skutečně provedeném (resp. neprovedeném) vyrovnání ve mzdě zaměstnance. 
	Při tisku je výpočet prováděn přímo na formuláři Výpočet daně a daňového zvýhodnění tak, jak vychází z logiky formuláře. Výsledek je porovnáván se skutečně provedeným vyrovnáním zařazeným do mzdy ve zpracovávaném období roku 2017. 
	Pokud porovnání zobrazené v chybovém výpisu detekuje rozdíl, nejčastější příčinou je, že formulář je vyplněn tak jak by vyrovnání mělo vypadat, ale ve skutečnosti provedeno nebylo. 
	Druhou možnou příčinou vzniku rozdílu mohou být některé složitější a speciální případy, které odchytí tato křížová kontrola. V takovém případě zřejmě údaje uvedené na formuláři nebudou odpovídat skutečně provedenému vyrovnání a je třeba tyto případy podrobněji prověřit. Uvítáme, pokud nám tyto situace ohlásíte.


Kasička –  Aconto kasička - změna prodejní ceny 

Ceníková cena zboží v modulu Aconto kasička:
Ceníková cena je jednotková, zadává v měně CZK, částka je včetně DPH.
Cenu lze zadat ve skladové kartě.
Po výběru zboží se cena ze skladové karty stáhne do řádku kasy, do sloupce Cena z ceníku.
Pokud ceníková cena není na skladové kartě vyplněna, lze cenu doplnit až v řádku kasy.

Změna ve formátu řádku kasy
Ve formátu řádků byl zviditelněn sloupec Cena z ceníku.
V případě, že skladová karta nemá cenu nastavenou, je výhodné v řádku kasy nastavit cenu ve sloupci Cena z ceníku 
Je-li Cena z ceníku nastavena, lze ceně přiřazovat % slevu.
Přiřazení %slevy:
Sloupec Cena z ceníku obsahuje základní cenu ( bez slevy, v měně CZK, včetně DPH ). Slevu lze zadat ve sloupci %slevy.
Poznámka: Pokud Cena z ceníku není vyplněna, nefunguje správně %slevy.
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ALL – Konfigurace EET 

Nabídka řad dokladů pro zadání parametrů je omezena na 
	aktuální roční účetní období 
	aktuální instalaci


ALL – Úprava zadání počtu MJ pro položku receptury v PRE 

Při startu programu, pokud pracuje s SQL serverem verze 7.5, byl doplněn test velikosti databázového souboru.
Velikost souboru je pro tuto verzi SQL serveru omezena velikostí 2 GB. Při překročení této velikosti může dojít k problémům, včetně poškození databáze.
Kontrola upozorňuje uživatele na možnost dosažení této velikosti hlášením (viz úplně dole) a to v těchto intervalech :
	1.5 - 1.7 GB je varovné hlášení zobrazováno 1 x týdně 
	1.7 - 1.9 GB je varovné hlášení zobrazováno 1 x za den 
	1.9 GB a více je varovné hlášení zobrazováno při každém spuštění Aconta

Velikost databáze a také verzi používaného SQL serveru je možné zjistit v okně Systémové informace, které lze vyvolat v libovolném místě programu pomocí klávesami Ctrl + L.
Při zobrazení tohoto hlášení doporučujeme kontaktovat podporu a dohodnout další postup.
 
Text zobrazeného hlášení: 
Velikost databáze se blíží 2GB. Máte instalovanou verzi SQL serveru 7.5, pro kterou je omezená maximální velikost databáze na 2GB. Při překročení této velikosti může dojít k poruše integrity dat. Doporučujeme provést reorganizaci databáze nebo přejít na vyšší verzi SQL serveru 11.5. Kontaktujte, prosím, zákaznickou podporu Aconto, tel.: 241 091 001.

EVID – Nabídka příkazů v pomocných evidencích 

Nabídka příkazů v pomocných evidencích byla rozdělena do více sekcí.

EVID – Import bankovního výpisu ve formátu SEPA XML 

Byl doplněn import bankovního výpisu ve formátu SEPA XML (camt 053.001.02).
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SKL – Úprava zadání počtu MJ pro položku receptury v PRE 

Bylo zvětšeno okno i zadávací pole pro upřesnění počtu MJ.


