file_0.wmf
 



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
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MZDY – Úprava fungování defaultu u složky 0498

Při zadání mzdové složky 0498 - Jiné překáž.na str.podn. program nabízí jako default 80% z průměrného výdělku. Pokud tento údaj uživatel změní, bude program dále nabízet upravený údaj, a to do doby, než dojde k zavření okna pro zadávání a výpočet mezd.

MZDY – Změna v chování složky 0510 - Ošetřování

V souvislosti s krizovým stavem ohledně koronaviru, byla upravena kontrola při zadávání mzdové složky 0510 - Ošetřování.
Program nově umožní zadat délku složky větší než 16 dní. Na hodnotu větší než 16 dní je uživatel pouze upozorněn.

MZDY – Úprava zadávání neschopností v režimu eNeschopenek

V režimu eNeschopenek, a to jen u typů ukončovací a pokračovací eNeschopenky, program nyní nejdříve oddělí prvních 14 dní a při dalším příkazu Nová pokryje dle eNeschopenky i její další část.

SKL – Import ceníku z programu Excel a souboru CSV

Do okna Import ceníku v modulu Sklad byl doplněn test na prázdné Označení(SKP). 
Při volbě založit kartu automaticky s použitím náhradních hodnot, musí být součástí importu Označení(SKP) se zadanou náhradní hodnotou. Pokud je zatržena volba aktualizovat údaje karty, Označení(SKP) se aktualizuje pouze v případě, že importovaná hodnota není prázdná. Prázdné Označení(SKP) se pouze zapíše do protokolu (ostatní údaje karty se zaktualizují).

SKL – Doplnění přehledu skladových karet o položky "Záruka(M)" a  
           "Záruka(M)IČO".

Do formátu řádků v přehledu Skladové karty a Katalogové karty byly doplněny položky Záruka(M) a Záruka(M)IČO. Položky jsou současně doplněny do omezení a řazení přehledu.
 
Zároveň byly tyto položky doplněny do příkazu Import ceníku z programu MS Excelu. Lze je tak zařadit do seznamu importovaných položek.
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MZDY – Dílčí úpravy u mzdových sestav

Úpravy u mzdové sestavy "Příloha k žádosti o dávku" související s e-podáním

1) Technický problém v XML souboru
V případě, kdy byl XML soubor vytvořený v programu ACONTO odeslán přímo na ČSSZ, došlo k jeho odmítnutí kvůli chybě při "formálně-logických kontrolách datové věty". Pokud byl XML soubor před odesláním načten na portál ČSSZ, tento problém se neobjevil. 
	Podrobný popis problému: Chyba v exportovaném XML souboru spočívala v tom, že atribut "coun" obsahující počet příloh musí být v souboru uveden i v případě, kdy je počet příloh roven nule. Absence atributu v XML zapříčinila odmítnutí podaného XML souboru zřejmě s nesouvisejícím chybovým hlášením "invalid child element 'dalsiSdeleni' in namespace ...". Při načtení XML souboru na portál problém nebyl, protože v okamžiku načítání souboru na portál nejsou kontroly prováděny.
2) Nová sekce "Zaměstnanci je vyplácena mzda, plat nebo odměna" (písmeno "j" )
Upozorňujeme, že údaje v této sekci nemají být vždy vyplňovány, zřejmě pouze v případě elektronické komunikace týkající se "Nemocenské". Jde-li např. o "Ošetřovné", vyplněny být nemají, nejspíš dokud nebude celý systém e-podání na straně ČSSZ zkompletován. 
	Vyplnění této sekce v situaci, kdy vyplněna být nemá, způsobí nepropustnou chybu v případě přímého odeslání XML souboru na ČSSZ. V případě načtení XML souboru na portál ČSSZ k problému nedojde. 
	Z důvodu zohlednění této skutečnosti bylo upraveno chování programu následovně: 
	Program nyní žádnou z možností pod písmenem "J" implicitně nezaškrtává a rozhodnutí o zařazení této sekce je ponecháno na uživateli. 
	Program sice předvyplňuje údaje u první volby týkající se bankovního spojení (z adresáře), ale pokud není první volba zaškrtnuta, nejsou tištěny ani exportovány do XML souboru.
Úprava u mzdové sestavy "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti"
V předchozí verzi programu byl změněn způsob zadávání měsíce v tabulce na první straně formuláře pod označením "06" v prvním sloupci na zadávání číselné hodnoty. Nyní byl u tohoto údaje pro usnadnění zadávání doplněn číselník zajišťující zadání správné hodnoty (zobrazí se klávesou <F5> ).





EVID – Úprava exportu příkazu k úhradě pro bankovnictví GEORGE ČS

Byl upraven export Příkazu k úhradě do České spořitelny. V případě nezadaného Specifického symbolu je, dle pokynu ČS, exportována hodnota 0.
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MZDY – Provedení daňového vyrovnání za období 2019

Postup provedení daňového vyrovnání za rok 2019 v modulu MZDY naleznete v připojeném dokumentu Provedení daňového vyrovnání za období 2019.docx

MZDY – Aktualizace mzdových sestav

Následující mzdové sestavy byly upraveny pro zpracování období 2019
Mzdová sestava Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. 
	V tabulce na první straně pod označením "06" v prvním sloupci byla provedena úprava: Program si nyní kvůli kompatibilitě s formátem souboru XML vynucuje zadání měsíce pořadovým číslem (1,2,...,12) - nelze tedy již zadávat "leden", "únor" atd.
	Formulář Počet zaměstnanců. 
	Mzdová sestava Vyúčtování daně vybírané srážkou.
Nová mzdová sestava
Do programu byla doplněna možnost tisku nového formuláře Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti. 
	Tisk lze volat z okna Personalistika a mzdy→ příkaz Tisk→ volba menu Pojistné→Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti. 
	Program formulář automaticky předvyplňuje všemi údaji, které odpovídají obvyklé situaci. Pro jiné případy je k dispozici možnost všechny položky upravit. 
	Formulář je možno tisknout nebo exportovat ve formě XML souboru, který lze dále případně načíst obvyklým způsobem na portál ČSSZ.

EVID – BVY: Automaticky doplňovat zbývající část datumu

Do Bankovních výpisů (BVY) byla doplněna konfigurace Automaticky doplňovat zbývající část datumu ( Ano / Ne), která umožní zapnout / vypnout doplňování data v řádcích BVY.

EVID – Nový formát příkazu k úhradě pro ČS do bankovnictví GEORGE

Byl doplněn nový formát do Exportu příkazů k úhradě pro Českou spořitelnu do bankovnictví GEORGE - GEO - Formát ABO pro ČS - GEORGE
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KASA – Doplněna Konfigurace EET

Do Konfigurace EET bylo doplněno nastavení Plátce DPH / Neplátce DPH.
	Plátce DPH Odeslání dat do EET zůstává nezměněno. 
	Neplátce DPH Při odeslání do EET nebudou odeslány uvedené položky. Číslo položky je převzato z dokumentu Formát a struktura údajů o evidované tržbě \ 3.3.2 Přehled položek datové zprávy o evidované tržbě 
	č. 12: Celková částka plnění osvobozených od DPH, ostatních plnění. 
	č. 13: Celkový základ daně se základní sazbou DPH. 
	č. 14: Celková DPH se základní sazbou. 
	č. 15: Celkový základ daně s první sníženou sazbou DPH. 
	č. 16: Celková DPH s první sníženou sazbou. 
	č. 17: Celkový základ daně s druhou sníženou sazbou DPH. 
	č. 18: Celková DPH s druhou sníženou sazbou. 
	č. 19: Celková částka v režimu DPH pro cestovní službu. 
	č. 20: Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží se základní sazbou. 
	č. 21: Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží s první sníženou sazbou. 
	č. 22: Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží s druhou sníženou sazbou.
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MZDY – Aktualizace modulu MZDY pro období 2020

Upozornění
Tato verze modulu MZDY není určena k provedení daňového vyrovnání za období 2019 a neobsahuje ani aktualizace sestav pro vyúčtování daně.

Nová funkce programu - import eNeschopenek
Do programu byla doplněna nová funkce umožňující importovat XML soubory obsahující tzv. eNeschopenky. 
	Jedná se o první verzi zpracovávající došlá data poloautomatickým způsobem. Vyšší míra automatizace se předpokládá po zaběhnutí v tuto chvíli zcela nového systému. 
	Podrobný návod pro použití nové funkce naleznete v nápovědě programu: modul Mzdy → menu Mzdy → Personalistika a mzdy → záložka Zaměstnanci → příkaz <F1>.
Následující změna vyžaduje zásah ze strany uživatele
(Týká se pouze zaměstnanců u kterých jsou prováděny exekuce ze mzdy) 
 
Pozornost věnujte tomu, že pro rok 2020 byly upraveny některé částky pro účely srážek ze mzdy (exekuce), konkrétně
	Základní částka na osobu povinného je nově 6608,00 Kč. 
	Základní částka na osobu, které je povinný povinen poskytovat obživu, je nově 1652,00 Kč.

Tyto dvě částky tvoří základ pro výpočet základní nezabavitelné částky, která se zadává do složky 0820 – Srážky v exekučním režimu. Novou výši nezabavitelné mzdy od 1.1.2020 je třeba znovu vypočítat a zadat k zaměstnanci do činnosti 0 (záložka Činnosti → Syst.složky) příkazem Oprava ke složce 0820.

Změny od ledna 2020 nevyžadující žádný zásah ze strany uživatele
(jsou zapracovány v nové verzi programu a provedou se automaticky) 

Změna minimální mzdy
Od roku 2020 dochází ke změně měsíční minimální mzdy, která se zvyšuje na 14600 Kč (pro týdenní pracovní dobu 40 hodin), u zaměstnanců s hodinovou mzdou na 87,30 Kč.
V důsledku změny minimální mzdy byly provedeny následující úpravy
	Byl upraven minimální vyměřovací základ zaměstnance na všeobecné zdravotní pojištění. 
	Byla upravena výše příplatku u mzdové složky 0212 – Příplatek za prostředí. Výše příplatku podle § 117 ZP činí nejméně 10% základní sazby minimální mzdy, tj, nejméně 8,73Kč (87,30 x 0,1) při 40 hodinové týdenní pracovní době. 
	Byla upravena výše mzdové složky 0925 - Úleva na zdravotním poj. u podniku s 50% zaměstnanců se Zps.

Další změny automaticky promítnuté do programu
V programu byly upraveny výše redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy za dobu prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. 
	Byla zvýšena dle zákona hranice pro výpočet solidární daně 
	Byla upravena výše maximálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění.
Aktualizace mzdových sestav
Formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti byl aktualizován na vzor č.28 určený pro období 2020. 
	Formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP byl aktualizován na vzor č.7 určený pro období 2020. 
	Formulář Příloha k žádosti o dávku byl aktualizován na vzor I/2020 určený pro období od ledna 2020.

DEPV – Přiznání k dani z příjmů FO za rok 2019

V modulu Daňová evidence příjmů a výdajů → menu Účtování → Podklady pro daň z příjmů byly provedeny úpravy korespondující s pokyny pro vyplnění formuláře PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob - vzor č. 27, určeného pro zdaňovací období 2019.

Přehled změn

Výdaje uplatňované procentem z příjmu
Byla upravena výpočtová tabulka Pro uplatnění výdajů procentem z příjmů, která se použije při výpočtu daně z příjmů, pokud je zatrhnuta volba uplatňuji výdaje procentem z příjmu podle §7 odst. 7 zákona či podle §9 odst. 4 zákona:
	a) z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hosp. a z příjmů z živ. podnikání řemeslného - upravena maximální částka na 1 600 000 Kč 
	b) z příjmů ze živnostenského podnikání - upravena maximální částka na 1 200 000 Kč 
	c) z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku - upravena maximální částka na 600 000 Kč 
	d) z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odst. 1 písm. d) a odst. 6 - upravena maximální částka na 800 000 Kč 
	§ 9, odst. 4 - upravena maximální částka na 600 000 Kč
Solidární zvýšení daně
částka 48násobku průměrné mzdy je změněna na 1 569 552,- Kč

Sleva na dani podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona (sleva za umístění dítěte)
maximálně lze uplatnit 13 350 Kč za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti 
	slevu zadejte přímo do řádku č. 69a, zadaná výše slevy není programem kontrolována

EVID – Do příkazu „Hledej“ byla doplněna možnost hledat dle IČ a DIČ.

Do evidencí VFA, PFA, PKP, PKL, OPO, OZA bylo doplněno:
	do formátu řádků sloupce IČ, DIČ na záložce Přehled řádků 
	možnost vyhledat hodnoty IČ, DIČ pomocí funkce Hledej na záložce Přehled řádků
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EMA – Režim převzetí majetku u organizací účtujících v účtové osnově B

V modulu Evidence majetku byla provedena úprava ve výpočtu účetních odpisů umožňující zadání případu převzetí majetku, je-li předáván mezi organizacemi účtujícími v účtové osnově B (např. příspěvkové organizace). Všechny změny chování programu týkající se nového režimu se projeví pouze v případě, kdy je v konfiguračním okně zatržena nová volba "Režim předání majetku u organizací účtujících v účtové osnově B" (viz volba menu Konfigurace → Konfigurace evidence majetku v modulu Evidence majetku).
 
Změny v chování programu po zatržení uvedené volby konfigurace
Odlišný výpočet účetních odpisů - projeví se až po přepočtu 
	V přehledu účetních odpisů (prostřední okno dole) je na prvním řádku uveden celkový součet odpisů z doby před převzetím a zadaný zůstatek ke dni převzetí. 
	Ve výstupním přehledu z menu Příkazy → Suma ročních účetních odpisů jsou částky pořízení před převzetím a odpisy před převzetím uvedeny odděleně na samostatném řádku.
Přebíranou kartu majetku zadejte následujícím způsobem
Pořízení = datum, kdy byl majetek původně pořízen 
	Zařazení = datum ke kterému je majetek převzat 
	Pořizovací cena = původní pořizovací cena 
	Ve volbě "Daňové odpisy" zadejte volbu "Pokračování v odpisování" (3. nebo 4. možnost) 
	Zůstatková cena účetních odpisů = zůstatková cena v okamžiku převzetí 
	Účetní odpisy zadejte "Počítané" a jako počet let zadejte počet měsíců počítaných od okamžiku převzatí majetku
Poznámky
Je-li nastavena konfigurace popsaná výše, je karta majetku počítána odlišným způsobem, je však třeba vynutit přepočet. K tomu dojde při zadání nebo opravě karty, při zadání nebo opravě záznamu v historii karty, při ručním zadání odpisu a při použití příkazu Přepočet. 
	Totéž platí v opačném případě, kdy je nastavení konfigurace zrušeno. 
	Úprava výpočtu odpisů se týká pouze účetních odpisů. Výpočty daňových odpisů zůstaly v této verzi beze změny. Z toho důvodu také nemá smysl zadávat účetní odpisy v režimu "Dle daňových".
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EXTZAL – Externí zálohování: Doplněna konfigurace - Odeslat mail pouze při chybě zálohování

Do konfigurace zálohování v programu ZalohaEx.exe je doplněna položka Odeslat mail pouze při chybě zálohování ( ANO / NE ). Nastavením stavu ANO je odstaveno odeslání mailu po úspěšném průběhu zálohování.
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ALL – Verze pro zpracování dat v roce 2020

Tato verze je určena pro zpracování dat v roce 2020 a roků předchozích.

Verze 3.91/xxx/xxx je funkčí do 31.3.2020
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EVID – Zadávání data v řádku BVY

Bylo upraveno zadávání datumu v řádku dokladu bankovního výpisu. Měsíc a rok v datu jsou předvyplněny automaticky po zadání dne.

Chování hodnoty datumu v řádku dokladu:
Na prvním řádku BVY se rok a měsíc převezme z položky Za období od. 
	Na druhém a dalším řádku se rok a měsíc převezme z předcházejícího řádku. 
	V případě, že datum v řádku je mimo interval zadaného období v dokladu, je zvýrazněno červeným textem.
Příklady zadávání hodnoty datumu:
Datum dokladu Za období od = 01/06/19 do = 15/06/19. 
	V řádku dokladu ve sloupci Datum se po zadání dne 5 datum doplní na 05/06/19. 
	V řádku dokladu ve sloupci Datum se po zadání dne 02 datum doplní na 02/06/19. 
	V řádku dokladu ve sloupci Datum se po zadání dne 16 datum doplní na 16/06/19 (datum je mimo interval zadaného období). 
	Pokud datum Za období od do není vyplněno, musíte na prvním řádku zadat celé datum. 
	Pro změnu měsíce nebo roku je třeba datum 05/06/19 odmazat z pravé strany na 05/0 a následně doplnit na celou délku 05/07/19. 
	Na dalším řádku se měsíc + rok převezme z řádku předchozího a postup editace je shodný.

EVID – Párování úhrad

Do okna Ruční párování úhrad byla doplněna konfigurace příkazu Považovat za vypořádané. Konfigurace se nastavuje standardně pomocí tlačítka K na okně párování úhrad. Nově lze zvolit, zda se má příkazem Považovat za vypořádané odstranit adresa plátce v řádku párované evidence. Volba je samostatná pro pokladnu a bankovní výpisy. Výchozí hodnota u obou párovaných evidencí je "odstranit adresu plátce".

PDU – Řazení nezaúčtovaných dokladů

V okně Účtování pomocných evidencí byla doplněna možnost seřadit přehled nezaúčtovaných dokladů dle kódu adresy.

SKL – Rozšíření délky Specifikace ve skladové kartě

Délka položky skladové karty Specifikace je rozšířena z 20 znaků na 50 znaků.
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MZDY – Do číselníku způsobů uplatnění přidán kód 12 - Nemoc nebude proplacena

Do číselníku způsobů uplatnění byl přidán kód 12 - Nemoc nebude proplacena.
Po úpravě lze i po uzavření mezd změnit původně zvolený kód 02 - odložené uplatnění (neschopnost) na nově zavedený kód 12.
 	Po změně na kód 12 již program nebude uživatele upozorňovat na neproplacenou neschopnost.

MZDY – Doplnění číselníků

Byl doplněn číselník Důvod konce pracovního poměru o kód 13 - Výpověď dle §55 
a číselník Rodinné stavy o kód 06 - Registrované partnerství.

EVID – Změna formuláře DPH na formulář číslo 21

Formulář DPH číslo 20 nahrazuje formulář číslo 21.
Mění se texty řádků 3, 4, 9, 33, 34 a 45.

EVID – Bankovní výpisy - doplněn rozdíl mezi průběžným a konečným zůstatkem

	Do přehledu dokladů BVY - Bankovní výpisy je doplněn nový sloupec Rozdíl = průběžný - konečný, který zobrazí rozdíl částek mezi průběžným a konečným zůstatkem. Výpočet konečných zůstatků a rozdílu se v přehledu neprovádí, pokud sloupce Průběžný zůstatek, Konečný zůstatek , Rozdíl = průběžný - konečný nejsou ve formátu řádků zobrazeny.
	Upraveno je hlášení, které při uložení BVY hlásí rozdíl v zůstatcích. Doplněn je výpis rozdílu zůstatků ( viz tučný text níže ).

 
Výpis hlášení:
POZOR, zadaný konečný zůstatek xxx Kč nesouhlasí s počítaným konečným zůstatkem yyy Kč.
Počítaný zůstatek - zadaný konečný zůstatek = zzz Kč. 
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EVID – Kontrolní hlášení od 1. 10. 2019

V Kontrolním hlášení bylo dle novely zákona o DPH upraveno vykazování oprav u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (nedobytné pohledávky) a odpovídajícím způsobem byl změněn XML soubor pro elektronické podání Kontrolního hlášení od 1. 10. 2019.
Upravená struktura XML souboru je platná pro všechna kontrolní hlášení podávaná od 1. 10. 2019 a to i pro následná kontrolní hlášení za předchozí zdaňovací období.
 
Novelou zákona o DPH byl k 31. 3. 2019 zrušen §44 ZDPH - oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení a od 1. 4. 2019 se u oprav u nedobytných pohledávek postupuje podle §46 a násl. resp. i §74a ZDPH.
Z důvodu možného souběhu oprav je nutné tyto opravy v KH rozlišit. Do programu byl tak z důvodu rozlišení doplněn nový kód KH "N", který se použije v dokladu v případě, kdy se jedná o opravu u nedobytné pohledávky dle zrušeného §44.

Podrobný popis změny
Pro opravy u nedobytných pohledávek při evidenci dokladu v programu Aconto slouží kódy DPH 1O či PO (dle evidence a způsobu odpočtu).
	Před úpravou programu byly doklady s kódem 1O, PO zařazovány do KH dle §44, tzn. do KH se uváděla pouze daň a řádek byl označen příznakem "X". 
	Po úpravě jsou doklady s kódem 1O, PO zařazovány do KH dle §46, resp. i §74a, tzn. do KH se uvádí základ daně i daň a řádek je označen příznakem "P". 
	Pokud potřebujete v Kontrolním hlášení, podávaném od 1. 10. 2019 vykázat opravy u nedobytné pohledávky dle již zrušeného §44 (tj. pohledávky za dlužníky z insolvenčního řízení zahájeného před 1. 4. 2019), musíte v řádku příslušného dokladu v evidenci, ve sloupci Kódy KH zadat kód KH N. 
	Pokud jste před instalací nové verze programu již vytvořili Kontrolní hlášení za období září či 3. čtvrtletí 2019, do kterého jste již před úpravou programu zařadili doklad s opravou u nedobytné pohledávky, tak v případě, že se jedná o opravu u nedobytné pohledávky vzniklé od 1. 4. 2019, proveďte vyřazení a opětovné zařazení dokladu do KH, aby byl doklad zařazen novým způsobem.



EVID – Změny při zaokrouhlování a výpočtu DPH

V modulech Evidence, Sklad a v programech Kasa a AKasička byly provedeny úpravy vyplývající z novely § 36 a § 37 zákona o DPH, která po uplynutí přechodné doby vstupuje v platnost od 1.10. 2019.


Přehled změn

1) Ruší se možnost zaokrouhlování daně na celé koruny, DPH se počítá s přesností na haléře.
2) DPH bude nadále počítáno jedním způsobem jako procento ze základu daně. Je zrušen druhý způsob výpočtu z částky včetně daně přes "zaokrouhlený koeficient".
3) Mění se algoritmus výpočtu při dodanění zaokrouhlovacího rozdílu, vzniklého zaokrouhlením částky k úhradě.
4) Novinkou je výjimka, kdy se zaokrouhlovací rozdíl úhrady nedodaňuje, pokud jde o zaokrouhlení na celé koruny a úhradu v hotovosti.

Aplikace změn v programu Aconto
Změny uvedené v bodech 1) - 3) se projeví automaticky, po instalaci aktualizované verze. 
 
ad 1) a 2) U nově vytvářených dokladů v evidencích VFA, DOD, PKP, OPO a v programech Kasa, AKasička jsou napevno nastaveny hodnoty pro zaokrouhlení:
	pro položku Kód zaok. DPH hodnota 3 = matematicky na haléře 
	pro položku Zaokrouhlení koef. DPH hodnota N = nezaokrouhlovat
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ad 3) Funkce programu pro dodanění zaokrouhlovacího rozdílu zůstala zachována s drobnými úpravami uvedenými dále v doplňujících informacích. Volbu naleznete jako doposud v okně Konfigurace vydaných faktur (pokladny, kasy), které v dané evidenci zobrazíte příkazem file_4.jpg
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 Konfigurace <F9>, na záložce Základní. Důležité je, že nastavení platí pro celou danou řadu dokladů.
 
ad 4) Povinnost dodanění zaokrouhlovacího rozdílu úhrady doposud vyplývala z pokynu D-253 z roku 2003. Výjimka obsažená nyní v ZDPH od 1.4.2019 principiálně znamená, že v případě zaokrouhlení úhrady na celé koruny závisí výpočet částek na dokladu na následném způsobu úhrady, což vymezuje možnosti při vystavování dokladů následovně:

Doporučené varianty při vystavování dokladů v programu ACONTO po novele zákona:

Evidence Vydané faktury:
Částka k úhradě na vystavované faktuře se zaokrouhlí na haléře (tj. kód zaokrouhlení 2 - zaokrouhlení na setiny) 
	Výhodou je, že v tomto případě nevzniká žádný zaokrouhlovací rozdíl, který by bylo třeba dodanit. 
	Pokud je úhrada provedena převodem (bezhotovostně), může být úhrada zadána rovněž s přesností na haléře, takže jde o nejjednodušší řešení. 
	Pokud je faktura hrazena hotově a tedy s přesností na celé koruny, vznikne rozdíl v úhradě, který je v programu standardně vyčíslen při párování úhrady a následně je přenesen do účetnictví. Tento rozdíl dodanění nepodléhá.
Částka k úhradě na vystavované faktuře se zaokrouhlí na celé koruny (tj. kód zaokrouhlení 0 - zaokrouhlení na jednotky) 
	Důvodem pro vystavování faktur již zaokrouhlených na celé koruny může být to, že při úhradě v celých korunách nevznikne rozdíl v úhradě, který by bylo třeba účtovat. Nevýhodou ale mohou být komplikace spojené s dodaněním zaokrouhlovacího rozdílu úhrady na dokladu. 
	Pokud bude faktura hrazena bezhotovostně, vzniká povinnost provést dodanění. Platí-li to pro všechny faktury v dané řadě, lze nastavit dodaňování pomocí funkce Dodanění zaokrouhlovacího rozdílu úhrady. 
	Naopak, pokud víme, že faktury v této řadě budou vždy hrazeny hotově, dodanění není ze zákona požadováno a lze nastavit dodanění neprovádět. 
	Pokud budou faktury v rámci jedné řady hrazeny střídavě hotovostně a bezhotovostně, lze využít ve funkci Dodanění zaokrouhlovacího rozdílu úhrady možnost provádět dodanění ... po dotazu, tj. rozhodovat se jednotlivě u každého dokladu. 
	Pokud není forma úhrady v okamžiku pořizování dokladu známa, nevíme, zda dodanění počítat nebo ne. Nechceme-li doklady podle formy úhrady zpětně přepočítávat, nezbývá než počítat dodanění vždy, u hotovostní úhrady zbytečně.


Evidence Pokladna, programy Kasa a AKasička
	Doklady se zaokrouhlují na celé koruny ( kód zaokrouhlení úhrady = 0). Dodanění zaokrouhlovacího rozdílu úhrady není požadováno, jelikož jde o úhradu v hotovosti.

Výpočet a zaokrouhlení DPH dle pravidel platných do 31. 3. 2019
Pro případnou potřebu vystavení daňového dokladu dle pravidel platných do 31. 3. 2019 (např. při zpětné rekonstrukci dokladů a účetnictví) byla do programu přidána volba Při výpočtu DPH postupovat dle pokynů platných do 31. 3. 2019. 
	Volba je k dispozici v okně Konfigurace vydaných faktur (pokladny, ostatních pohledávek, dodacích listů, kasy), které v dané evidenci zobrazíte příkazem file_6.jpg
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 Konfigurace <F9>, na záložce Základní. 
	Zatrhnutím volby nejsou výše uvedené změny promítnuty a program funguje "postaru", včetně dodanění zaokrouhlení úhrady pomocí zaokrouhleného koeficientu dle pokynu D-253 u VFA a PKP.
Doplňující informace

Zaokrouhlování a výpočet DPH
Napevno nastavené hodnoty pro zaokrouhlování DPH a koeficientu jsou pouze u dokladů, které se pořizují příkazem Nová <Alt>+<N>. 
	U dokladů pořízených pomocí příkazů pro kopírování ( příkazy Vytvoř kopii či Zkopíruj údaje z dokladu) zůstala možnost nastavení zaokrouhlování zachována, a to z důvodu potřeby opravy v případě, kdy zkopírovaný doklad obsahuje již neplatné kódy. 
	Při použití příkazu pro kopírování Zkopíruj údaje z dokladu upozorňujeme, že na práci s kódy zaokrouhlení DPH mají vliv také volby Kopírovat kódy zaokrouhlení a volba Přepisovat již existující údaje.... 
	U přijatých dokladů, tj. v evidencích PFA, PKV a OZA, byly stávající možnosti nastavení ponechány, aby bylo možné pořizovat i doklady vzniklé podle původních pravidel. K tomu může dojít po nějakou dobu i po skončení přechodného období. 
	Obdobně u příkazu Oprava <Alt>+<R> byla prozatím ponechána možnost měnit v hlavičce dokladu kódy pro zaokrouhlování. Důvodem je, že doklady mohou být do programu Aconto pořízeny též importem z jiných formátů či aplikací, a nelze vyloučit potřebu následné úpravy dokladu. 
	Předpokládáme, že až po nějaké době přestanou existovat doklady s DPH počítaným "postaru" několika různými způsoby, bude možné program dále upravit a zjednodušit.
Dodanění zaokrouhlovacího rozdílu úhrady

Funkce pro výpočet dodanění zaokrouhlovacího rozdílu úhrady zůstává v programu tak jako doposud včetně nabízených možností a lze ji tedy používat stejným způsobem. Způsob dodanění se stále nastavuje v okně Konfigurace vydaných faktur (pokladny, kasy), které se v dané evidenci zobrazí příkazem file_8.jpg
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 Konfigurace <F9>, na záložce Základní, volba Dodanění zaokrouhlovacího rozdílu úhrady. Nastavení dodanění je platné pro celou řadu dané evidence. Došlo pouze k následujícím úpravám:
	Stávající název funkce Výpočet korekce dle pokynu D-253 byl změněn na Dodanění zaokrouhlovacího rozdílu úhrady. 
	Pokud na dokladu existuje více sazeb DPH, pro dodanění se nyní používá nejvyšší sazba DPH. Doposud se dodanění rozpočítalo poměrem. 
	Při výpočtu dodanění byl v souladu s pokynem D-253 použit zaokrouhlený koeficient. Nyní je DPH vypočteno novým způsobem.

MZDY – Přehled o výši pojistného - změna způsobu výpočtu pojistného za
 	   zaměstnavatele

Na formuláři Přehled o výši pojistného byl změněn způsob výpočtu údaje Pojistné za zaměstnavatele na řádku 3. v sekci B.. Při větším počtu zaměstnanců docházelo náhodně ke korunové odchylce, kterou správa sociálního pojištění netolerovala.

Podrobnější vysvětlení
Doposud byla celková výše pojistného odváděného za zaměstnavatele počítána na formuláři tak, aby odpovídala součtu tohoto údaje přes všechny zaměstnance. Dle pokynů na formuláři má být ale celková částka pojistného za zaměstnavatele počítána jinak, a to procentem z celkové sumy vyměřovacího základu a poté zaokrouhlena na koruny nahoru. Ve většině případů vedou oba postupy ke stejnému výsledku, ale při větším počtu zaměstnanců tomu tak být nemusí.
Po provedené úpravě bude celková čátka pojistného za zaměstnavatele z hlediska formuláře Přehled o výši pojistného v pořádku, ale díky existenci dvou nekonzistentních způsobů výpočtu celkové částky pojistného se může tento údaj lišit na jiných výstupech z programu, například na sestavě Odvod sociálního pojištění nebo Report.

MZDY – Přehled o platbě pojistného na ZP - tisk do souborů PDF
U tisku mzdové sestavy Přehled o platbě pojistného na ZP zaměstnavatele byla přidána možnost tisku formulářů do více souborů ve formátu PDF pro jednotlivé zdravotní pojišťovny.
	Doposud bylo možné vytvořit PDF soubor při nastavení tiskového výstupu Tiskárna a dále jako tiskárnu zvolit PDF Writer. Vytvořený PDF soubor ale obsahoval formuláře pro všechny ZP současně, což nevyhovuje v případě, kdy jsou formuláře posílány pojišťovnám elektronicky ve formátu PDF. 
	Nově bylo navíc umožňěno vytisknout více souborů PDF tak, aby každý obsahoval formulář příslušející jedné zdravotní pojišťovně. Program automaticky vygeneruje tolik PDF souborů, kolik se ve zpracovávaném období vyskytuje zdravotních pojišťoven. Vytvářené soubory jsou automaticky rozlišeny přidáním kódu a zkráceného názvu pojišťovny na konec jména souboru.

Postup při použití nové funkce
V okně zobrazeném po zavolání tisku sestavy Přehled o platbě pojistného na ZP zaměstnavatele byla přidána možnost zadat cestu a pevnou část názvu pro následně vytvářené PDF soubory. 
	Napoprvé, nebo pokud jsou údaje vymazány, progam cestu a název souboru automaticky předvyplní. Oba údaje je možné libovolně upravit a program úpravu zapamatuje. Na konec zadaného jména souboru program při vytváření souboru připojí ještě kód, pomlčku a zkrácený název zdravotní pojišťovny, např. 111-VZP 
	V následujícím okně Tisk vyberte Výstup → Tiskárna. 
	Po zadání příkazu Tisk budou PDF soubory vytvořeny. 
	Pokud již některý ze souborů existuje pod stejným jménem, program zobrazí dotaz, zda je možné soubor přepsat. Z tohoto důvodu je vhodné odlišit zpracovávaná období v zadávané části názvu souboru.

MZDY – Odesílání výplatních lístků v PDF e-mailem včetně soupisu mzdových
 	  složek

Byla doplněna možnost odeslání sestavy Výplatní list zaměstnance + Soupis zaúčtovaných mzdových složek e-mailem.

ALL – Změna délky položky E-Mail v adresáři

Položka E-Mail v adresáři byla rozšířena na maximální povolenou délku 254 znaků.
Na dokladech, na kterých se emailová adresa tiskne, je vytištěna vždy první zadaná adresa.
Při odesílání dokladu emailem v případě, že je možno vyplnit více adres, jsou adresy použity dle pořadí v jakém jsou zadány v adresáři

EVID – Schvalování dokladů - doplnění informací do e-mailu

Ve funkci Schvalování dokladu, do schvalovací zprávy odesílané e-mailem, byly doplněny následující informace:
	Webserver - obsahuje odkaz na http adresu webserveru, pomocí kterého se webserver otevře v prohlížeči počítače 
	adresa webserveru se zadává v okně Konfigurace schvalování dokladů
	Odesláno schvalovatelům - seznam schvalovatelů, kteří schvalují daný doklad 
	Odesláno zástupcům - seznam zástupců schvalovatele 
	Doklad vytvořil a odeslal - jméno uživatele přihlášeného do Aconta, který vytvořil doklad


Příklad: Subjekt číslo 002 se nastaví parametrem v zástupci v položce Cíl: ...\Kasa.exe -SUBJEKT=2

EVID – Doplnění importu BVY z České spořitelny - GEORGE

Byl doplněn nový typ importu bankovních výpisů z České spořitelny, CSSP GEORGE - Česká spořitelna - George.
Nový import ve formátu ABO (koncovka GPC) byl doplněn na základě změny kódování obsahu výpisů Českou spořitelnou z Windows 1250 na UTF-8.

EVID – Přidání data úhrady do přehledu řádků VFA, PFA, OPO, OZA

Do přehledu řádků (třetí záložka okna) byla doplněna položka Uhrazeno (datum úhrady).
Položku lze zobrazit příkazem Formát řádků <Ctrl>+<F>.
Položka byla doplněna i do okna omezení přehledu řádků.

KASA – KASA - nový parametr programu SUBJEKT

Při startu programu KASA je možné vybrat subjekt.





