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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


09.09.2021 verze 4.12 série 947 databáze 1027

PDU – Kontrola konzistence účtového rozvrhu

Do modulu Podvojné účetnictví byla doplněna Kontrola konzistence účtového rozvrhu. Kontrola slouží pro zjištění účtů, které nemají nadřízené účty.
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EVID – Kurzovní lístek ČNB – úprava protokolu

Byla upraven příkaz Aktualizovat kurzy, tak aby nedocházelo k chybě, která byla způsobena změnou v akceptovaných SSL protokolech. Tato změna na straně ČNB nebyla bohužel avizována.
Import je již plně funkční.

SPRAV – Kopírování účtů v údržbě číselníků

Do okna Údržba číselníků v modulu Správce bylo doplněno založení nadřízených účtů při kopírování Účtového rozvrhu.
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PDU – Porovnání spárovaných skupin se spárováním úhrad
Do modulu Podvojné účetnictví byla doplněna funkce (příkaz) Porovnání spárovaných skupin se spárováním úhrad.
 
Funkce slouží pro kontrolu účetně spárovaných skupin pohledávek, závazků a jejich úhrad v případech, kdy jsou tyto položky při účetním párování (ve funkci programu Účtování → Párování položek) párovány bez využití volby pro automatické párování dle spárovaných úhrad. Podmínkou kontroly je používání některé z funkcí programu pro párování úhrad v modulu Evidence.
Funkce zkontroluje, zda při účetním párování byly k sobě pohledávky či závazky a jejich úhrady spárovány stejně, jako byly spárovány při párování úhrad v modulu Evidence, a pokud se účetní párování a spárovaní úhrad liší, chybně spárované skupiny automaticky zobrazí v okně Protokol chybně spárovaných skupin, odkud je možné provést i rozpuštění účetně spárované skupiny.
 
Funkce je dostupná v menu Výkazy → Výpis účetních případů → okno Výpis účetních případů.
Před spuštěním funkce je nutné Výpis účetních případů seřadit dle Spárovaných skupin a pro urychlení je vhodné jej omezit na spárované doklady a případně i konkrétní účet.

MZDY – Mzdy již dále neupozorňují na možnost založení složky "Izolačka"

Program již od zpracování 7. měsíce v souladu se zněním zákona neupozorňuje na to, že ke mzdové složce 0501 nebo 0506 nebyla zadána souběžně také složka 0507 - Karanténní příspěvek. Program však nadále umožňuje složku 0507 zadat, dokud nebude zcela jisté, že toto opatření již nebude znovu uvedeno v platnost.

EVID – Tisk grafického čárového kódu na dokladu

Do tisku dokladu Vydané faktury a Dodacího listu byla přidána možnost tisku grafického čárového kódu.

Pro tisk grafického čárového kódu je nutné:
	zařadit do formátu řádku dokladu pro tisk pole Čárový kód 
	zaškrtnout volbu Při zařazení ČK (čárového kódu) do formátu řádku, tisknout ČK na další řádek. Volbu nejdete v příkazu Tisk → záložka Formulář VFA(DOD)


EVID – Kontrola a ochrana proti zkopírování dokladu do starého období

Do funkce Vytvoř kopii byla doplněna kontrola, která obsluhu upozorní na pokus vytvořit kopii aktuálního dokladu ve starém roce.



EVID – Vytvořit DOD/VFA z označených OBD

Do okna Parametry nového dokladu, zobrazeného po stisku tlačítka Vytvořit DOD/VFA v Objednávkách došlých, byla přidána volba:
	aktuální doklad 
	označené doklady

Při volbě označené doklady je vytvoření dokladu realizováno postupně pro všechny označené Objednávky došlé.

Podmínkou je, že všechny označené objednávky musejí mít shodný typ dokladu.

EVID – Rozšíření funkce pro import BVY

Funkce pro import bankovních výpisů byla doplněna i do okna s přehledem bankovních výpisů (modul Evidence → Bankovní výpisy).
Import se spouští příkazem (tlačítko) Importuj BVY.
Parametry (typ importovaného souboru, cesta k souborům atd...) pro import z přehledu bankovních výpisů musí být nastaveny v menu Podklady → Počáteční zůstatky bankovních výpisů, kde se příkazem Oprava na příslušné řadě BVY zobrazí okno Nastavení bankovní řady XX, které bylo doplněno o část Nastavení importu bankovních výpisů.
Podrobný popis parametrů pro import je uveden v nápovědě okna Nastavení bankovní řady XX.
Původní způsob importu bankovních výpisů zůstává beze změn.

EVID – Doplnění údajů z ARES

Do Adresáře byla přidána možnost dávkově doplnit údaje ze systému ARES do více adres.
Funkce je k dispozici v menu Podklady → Adresář  
→ Příkazy → Dávková oprava ze systému ARES  
→ pravé tlačítko myši v okně se seznamem adres
 
V následně zobrazeném okně lze zvolit, které údaje se mají ze systému ARES aktualizovat a pro které adresy (aktuální/označené/omezené). Po ukončení akce je zobrazena informace o průběhu opravy údajů.

ALL – Kopírování řádků přehledu - výstup uložit na FTP

Do nastavení funkce Kopírování řádků přehledu byla doplněna možnost Uložit soubor na FTP server a konfigurace přístupu na FTP server.

ALL – Rozšíření délky položky IČ

Maximální délka položky IČ byla rozšířena z 10 znaků na 14 znaků.

SPRAV – Úprava exportu pro EDI

Byla upraven Export dokladů pro EDI pro typy:
	INVOICE (typ:Inhouse; provider EDITEL) - od roku 2015’. 
	INVOICE + DESADV (typ:Inhouse; provider EDITEL) - od roku 2015’.


Do položky LIN byl doplněn počet spotřebitelských jednotek - hodnota ze sloupce Počet MJ alt. z řádku dokladu.

file_3.wmf
 



24.06.2021 verze 4.12 série 942 databáze 1026

MZDY – Ve větách z uzavřeného období lze upravit poznámku

Program byl upraven tak, aby bylo možno ve větách, které spadají do již uzavřeného období, upravit Poznámku.
Poznámku lze upravit pomocí příkazu opRava.

EVID – Ukládání označených dokladů VFA s příponou PDF/ISDOC do složky

Při zvolené volbě výstupu tisku do PDF/ISDOC souboru, byla přidána možnost dávkového uložení více dokladů do souborů.

Doplněna volba:
	Aktuální 
	Označené


Lze tedy dávkově uložit více dokladů do vybraného typu souboru.
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SPRAV – Úprava exportu pro EDI

Byla upravena struktura Exportu EDI pro providera EDITEL.
- doplnění řádku typu SYS před každý doklad (řádek typu HDR) v souboru obsahujícím dodací
  listy (DESADV).
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MZDY – Zadání karanténního příspěvku nezávisle na karanténě

V modulu MZDY byla provedena úprava umožňující zadat složku 0507 - Karanténní příspěvek samostatně, tj. nezávisle na karanténě či izolaci. Podmínkou je však ruční zadání částky.

Vysvětlení
Úprava reaguje na dále uvedený výklad ČSSZ, podle kterého je možné zadat dodatečně v dubnu karanténní příspěvek, který přísluší ke karanténě proběhlé v březnu.
Program po úpravě umožní zadat karanténní příspěvek samostatně. Dosavadní kontrola ověřující existenci souběžně existující karantény (izolace), ke které se příspěvek váže, zobrazí pouze varování. Částku příspěvku (max 370,- Kč denně) je třeba vypočítat (včetně výpočtu limitu) a zadat ručně, protože v případě existence více karantén se problém spárování příspěvku s karanténou k němu příslušející neúměrně komplikuje.

Výklad ČSSZ
Zaměstnavatel od pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“) může odečíst pouze ty mimořádné příspěvky při nařízené karanténě (izolaci), které zaměstnancům zúčtoval. Pokud tedy zaměstnanec byl v průběhu března 2021 v karanténě/izolaci, ale zaměstnavatel mu příspěvek do března 2021 nezúčtoval (je jedno, z jakého důvodu), nemůže si „nezúčtovaný“ příspěvek odečíst od pojistného za březen 2021. Zaměstnavatel tedy zúčtuje příspěvek zaměstnanci až do dubna 2021 a teprve od pojistného za duben 2021 může zúčtovaný příspěvek odečíst (v souladu s § 6 odst. 3 zákona č. 121/2021 Sb. lze nárok na odečet uplatnit do 3 kalendářních měsíců po skončení karantény/izolace). Příslušné OSSZ není potřeba nic oznamovat, zaměstnavatel však musí být schopen při kontrole ze strany OSSZ uvedený postup doložit (vysvětlit).

MZDY – Úprava výplatního lístku

V konfiguraci modulu MZDY (menu Konfigurace → Konfigurace modulu MZDY) byla doplněna volba umožňující přidat na výplatní lístek zobrazení údaje o nákladech zaměstnavatele (místo již zrušeného údaje Základ solidární daně). Zobrazené hodnota odpovídá tzv. "Superhrubé mzdě" existující do roku 2020. Volba nastavená v konfiguraci se zapamatuje pro daný subjekt.
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MZDY – Změna výpočtu ELDP při dlouhodobém ošetřovném

Byl upraven výpočet vyloučených dob na ELDP v případě, kdy byla použita složka 0512 - Dlouhodobé ošetřovné (má být zahrnuto do vyloučené doby). Pokud jste ve zpracovávaném období 2020 tuto složku použili, doporučujeme ELDP znovu vypočítat a zkontrolovat.
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MZDY – Úprava sestavy ELDP týkající se vyloučených dob v roce 2020

V minulé aktualizaci modulu mzdy (verze: 4.12, série programu 935, verze databáze 1025 ze dne 1.4.2021) byla provedena úprava výpočtu vyloučených dob na sestavě ELDP spočívající v tom, že v období od 11.3.2020 do 30.6.2020 jsou do vyloučené doby započítávány i dny ošetřování pokryté složkou 0511. Nyní byla do okna tisku ELDP (pouze v roce 2020) doplněna volba umožňující nastavit, zda se má tato úprava výpočtu provést či nikoli. Důvodem je, že program nemůže rozpoznat, zda bylo ošetřování zapříčiněno uzavřením škol nebo jiným důvodem. 
	Stejná úprava výpočtu byla doplněna i pro období od 14.10.2020 do 31.12.2020. Časové období "od 14.10.2020 nejdéle do 30.6.2020" uvedené v aktuálně dostupné "metodické pomůcce pro vyplňování ELDP podle právního stavu účinného od 1.1.2021" je zřejmý překlep a správně má být "do 30.6.2021" (neboť na jiném místě je uvedeno "od 14.10.2020 nejdéle do 30.6.2021"). Úprava v modulu MZDY řeší tento problém prozatím do konce roku 2020. Situaci po 1.1.2021 bude možné řešit až poté, kdy ČSSZ upřesní časový údaj "nejdéle do 30.6.2021". Každopádně velice doporučujeme v roce 2021 používat při zadávání ošetřování složky 0510 a 0511 správně s ohledem na pozdější sestavení ELDP za 2021. Tedy, složka 0510 se u ELDP do vyloučené doby započítává, složka 0511 nikoli. 
	Popis nových voleb byl doplněn také do nápovědy příslušející k oknu sestavy ELDP. 
	V minulé aktualizaci jsme uvedli, že zmiňovaná úprava výpočtu ovlivňuje také vyloučené dny uváděné na sestavě "Příloha k žádosti o dávku". Není to pravda, protože do "vyloučených dnů" na této sestavě jsou započítávány standardně také omluvené absence, tedy obě složky týkající se OČR (0510 i 0511) a zde počítané "vyloučené dny" jsou tedy počítány jinak než "vyloučená doba" na výkazu "ELDP". Sestavy "Příloha k žádosti o dávku" se tedy diskutovaná záležitost nijak netýká.

SKLAD – Doplněn přehled míst uložení do Skladových karet

Do okna Skladové karty byl doplněna možnost zobrazení panelu s přehledem Míst uložení skladové karty.
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MZDY – Aktualizace modulu MZDY pro období od 3/2021

Mimořádný karanténní příspěvek (tzv. "izolačka")
 
Pravidla týkající se "izolačky" jsou podrobně popsána např. na stránkách ČSSZ na odkazu
 
https://www.cssz.cz/-/mimoradny-karantenni-prispevek-tzv-izolacka-jeho-vyse-a-odecet-od-pojistneho

Pro zpracování příspěvku v modulu MZDY programu ACONTO platí následující pravidla:
Pro zadání příspěvku byla doplněna nová mzdová složka 0507 - "Karanténní příspěvek od 1.3.21", která se zadává na záložce Docházka + Nepravidelně. 
	U složky 0507 se standardně zadává datum začátku a konce složky. Počet dní může být nejvýše 14, přičemž se počítají kalendářní dny. Limit 14 dní je programem hlídán, pokud je složka programem počítána. 
	Překračuje-li uplatňování příspěvku hranici měsíce, je třeba zadat složku 0507 ve dvou částech. 
	Příspěvek by měl být zadáván pouze ve dnech, ve kterých je zároveň zadána Karanténa (složka 0506) nebo tzv. "Izolace", zadávaná jako dočasná PN (složka 0501). Počátek příspěvku (složky 0507) se však nemusí shodovat s počátkem karantény nebo PN, protože nárok na příspěvek existuje až od 1.3.2021. Pokud je počátek karantény před 1.3.2021, vzniká nárok na karanténu dokonce až od 5.3.2021 !!! 
	Výši částky u složky 0507 je možné zadat ručně nebo ji nechat vypočítat programem. 
	Je-li zadaná částka rovna nule, program výši příspěvku vypočte. Kvůli vyhodnocení limitu samozřejmě musí být již zadána také souběžná karanténa či PN. 
	Je-li zadána nenulová částka, program zadanou částku akceptuje. Výše příspěvku je 370,- Kč za kalendářní den. Součet náhrady za karanténu plus 370,- Kč však nesmí překročit 90% z průměrné mzdy, tj. z průměru na dovolenou.

Zadaný příspěvek se promítá na následujících místech modulu MZDY
Je zobrazován na sestavě Report (předposlední řádek). 
	Na výplatní pásce navyšuje údaje "Čistá mzda" a "Spoření". 
	Promítá se do dávky exportované do účetnictví. 
	Odvod pojistného je automaticky snížen při exportu do příkazů k úhradě. 
	Byl aktualizován formulář "Přehled o výši pojistného" na verzi I/2021 (včetně výstupu do XML souboru) určený pro období od 3/2021. Údajně již bude v této verzi ponechán do konce roku 2021.
Úprava výpočtu vyloučených dob v roce 2020 v souvislosti s COVID-19
V moduly MZDY byla provedena úprava výpočtu vyloučených dob spočívající v tom, že v období od 11.3.2020 do 30.6.2020 program nyní zahrnuje do vyloučené doby dny pokryté kromě složky 0510 také složkou 0511. Úprava se projeví na výstupní sestavě "ELDP" a "Příloha k žádosti o dávku". 
	Pokud tedy byla pro OČR v období od 11.3.2020 do 30.6.2020 použita složka 0511, je nutné pro výpočet ELDP za rok 2020 použít aktualizovanou verzi programu.

Podrobnější vysvětlení
V metodické pomůcce ČSSZ pro vyplňování ELDP je uvedeno, že "Od 11. 3. 2020 došlo přijetím zákona č. 133/2020 Sb., k úpravě nároku na ošetřovné a prodloužení podpůrčí doby u ošetřovného o dobu, po kterou v období od 11. 3. 2020 do 30. 6. 2020 trvalo uzavření zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii. V této souvislosti se dny, ve kterých vznikl v uvedeném období nárok na ošetřovné, považují za dobu vyloučenou, která se v plném rozsahu (tj. nad rámec běžného rozsahu podpůrčí doby ošetřovného) vykazuje na ELDP." 
	V modulu MZDY jsou pro zadávání ošetřovného k dispozici složky 0510 a 0511. Složka 0510 je standardně používána pro prvních 9 (resp. 16) dní ošetřování a dny pokryté touto složkou jsou započítávány do vyloučené doby. Složka 0511 je určena pro ošetřování přesahující 9 (resp. 16) dní a do vyloučené doby se nezapočítává. 
	Na výše uvedenou úpravu metodiky v loňském roce reagovala úprava modulu MZDY umožňující zadání složky 0510 i na dobu delší než 16 dní. Nicméně se ukázalo, že z různých důvodů mnoho uživatelů použilo při zadání ošetřování ve zmíněném období složku 0511 místo 0510, což zpětně není možné změnit. 
	Zmíněná úprava programu tedy nyní při sestavení výkazu ELDP za období 2020 započte do vyloučené doby všechny dny ošetřování v období od 11.3.2020 do 30.6.2020 bez ohledu na to, zda byla použita složka 0510 nebo 0511. 
	Odkazujeme také na odstavec v metodické pomůcce ČSSZ zmiňující zřejmě obdobný případ v období od "14.10.2020 nejdéle do 30.6.2020". Pokoušíme se zjistit co je tím míněno.
Úprava zadávání čerpání a proplácení dovolené
Chování mzdových složek "0450 - Dovolená" a "0451 - Proplacení dovolené" bylo upraveno tak, aby byla automaticky čerpána, resp. proplácena, přednostně stará dovolená před aktuální dovolenou tak, jako tomu bylo dříve před vznikem problému se dny a hodinami. Složku "0454 - Stará dovolená ve dnech" již tedy není třeba používat, zůstává však funkční.
.
SPRAVCE – Úprava exportu pro EDI

Byla upravena struktura exportu EDI pro providera EDITEL.
	doplněno vyplnění EAN kódu fakturačního místa 
	doplnění řádku SYS před doklad
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PDU – Sjednocení formátu identifikace dokladu v textu

V modulu Podvojné účetnictví byl ve všech výpisech a jejich tisku sjednocen formát identifikace dokladu s formátem používaným v evidencích. Původně se v účetních textech např. zobrazovala identifikace PFA 20/02/17, po úpravě se zobrazuje PFA 2002/17.

DAPV – import nulových dokladů

V okně Peněžní deník byla doplněna možnost otevřít navázaný doklad i pro importované nulové faktury.
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MZDY – Úprava zobrazování zůstatku a čerpání dovolené

Formát zobrazování čerpání a zůstatku dovolené od roku 2021 (tj. té části dovolených, která je nově měřena v hodinách) na Výplatním listu a v Přehledu docházky byl rozšířen z jednoho na dvě desetinná místa.

Zdůvodnění
U dovolených do roku 2020 počítaných ve dnech byla nejmenší část, kterou bylo možné čerpat, 1/2 dne. Bylo tedy dostačující zobrazení čerpání i zůstatku dovolené na jedno desetinné místo. 
	U dovolených od roku 2021 počítaných v hodinách má být počítaný nárok zaokrouhlen na celé hodiny nahoru. U nároku by tedy žádná desetinná místa vznikat neměla. 
	Nicméně, co se týče čerpání dovolené, je v některých případech možné čerpat dovolenou ve výší poloviny směny, což může někdy vést k nutnosti evidovat čerpání a následně i zůstatek dovolené s přesností na setiny hodiny (např. 1/2 ze směny dlouhé 11.5 hod je 5.75 hodiny).
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MZDY – Provedení daňového vyrovnání za období 2020

Postup provedení daňového vyrovnání za rok 2020 v modulu MZDY

Výpočet daňového vyrovnání za období roku 2020 se provádí stejným způsobem jako za období 2019.

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 2021, pokud jste tak dosud neučinili.

Tento krok je potřeba provést pouze v případě, že v roce 2020 nebyla vyživovaná osoba (manželka nebo dítě) dosud zadána.

	Zavřete okno Personalistika a mzdy . 
	V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2021. 
	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 2020 odpočty, slevy a korekce
Zavřete okno Personalistika a mzdy . 
	V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte období 12 2020. 
	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 12.2020 (→ 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 12.2020 (→ 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 12.2020 (→ 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 12.2020 (→ 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 12.2020 (→ 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 2021
Zavřete okno Personalistika a mzdy. 
	V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2021. 
	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. 1.2.21 - 28.02.21.
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 2020 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 některé 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 2020 . 
	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 2020 je proveden nezávisle na tom, zda vyrovnání v období 2020 bylo či nebylo skutečně provedeno a zahrnuto do mzdy v období 2021. 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 2021. 
	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 – Úprava údaje "zůstatek dovolené" v přehledu docházky

V přehledu docházky (volba menu Mzdy → Přehled docházky) byl upraven výpočet údaje zobrazujícího zůstatek dovolené (Dov.zůst.) tak, aby obsahoval zůstatek součtu staré i nové dovolené vyjádřený v počtu hodin.

Podrobnější zdůvodnění
Do roku 2020 zmíněný údaj (Dov.zůst.) rovněž obsahoval zůstatek součtu staré i nové dovolené, ale vyjádřený v počtu dní. 
	Od roku 2021 je zachování stejného principu komplikováno tím, že dovolená do roku 2020 má být počítána v jiných jednotkách (dny) než dovolená od roku 2021 (hodiny) a různé jednotky pochopitelně nelze sčítat. 
	Řešením je převedení všech dovolených na hodiny, což se nabízí mimo jiné proto, že v dalších letech k počítání všech dovolených v hodinách stejně dojde. 
	Převod staré dovolené ze dnů na hodiny je složitější tím, že záleží na kalendáři a také na měsíci, ke kterému je zůstatek počítán. Například: 
	Při úvazku 8 hodin denně reprezentuje jeden den dovolené 8 hodin, při úvazku 4 hodiny reprezentuje 4 hodiny atd. 
	Pokud je v lednu 2021 úvazek dle kalendáře 8 hodin, představuje 20 dní dovolené 160 hodin. Pokud se ale v únoru 2021 denní úvazek změní na 4 hodiny, představuje 20 dní dovolené pouze 80 hodin apod. Stejný nárok (zůstatek) dovolené uvedený ve dnech tedy může v různém měsíčním období reprezentovat různý počet hodin.

SKL – Spotřební daň - zobrazení nulové spotř.daně při tisku

Do okna pro nastavení tisku byla pro tisk formulářů vydané faktury a dodacího listu doplněna možnost nastavení Tisknout spotřební daň celkem i pro nulové hodnoty.
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MZDY – Dávkový převod nároku dovolené 2021 ze dnů na hodiny

Do sloupce menu Příkazy byla doplněna funkce Přepočet nároku dovolené v roce 2021, která je přístupná z Přehledu zaměstnanců v okně Personalistika a mzdy.
	Funkce zobrazí okno, kde je třeba zadat počet dní nároku na dovolenou pro rok 2021, který chcete převést. U zaměstnanců u kterých je nárok roven zadanému počtu dní (nejčastěji 20 dní) bude tento údaj přepočten na hodiny podle kalendáře přiřazeného činnosti daného zaměstnance. 
	Tento princip umožňuje použít funkci opakovaně a bezpečně. 
	Pro zobrazení přehledu s nároky dovolené v roce 2021 je vhodné použít Přehled zadaných složek omezený na kód 2110. Z údaje ve sloupci Hod je zřejmé, u kterých zaměstnanců již byl převod na hodiny proveden a u kterých je třeba jej ještě provést.
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MZDY – Úprava výplatního lístku zasílaného mailem a speciální tisk

Úprava výplatního listu zasílaného mailem a speciální tisk

Úpravy na výplatním listu provedené v předchozí sérii programu týkající se rozdělení údajů "Dovolená čerpáno" a "Dovolená zbytek" byly dále doplněny:
	do výplatního listu zasílaného e-mailem (viz výběr položky "Výstup" v okně "Tisk") 
	do sestavy "Výplatní list zaměstnance - speciální papír" (viz výběr položky "Tištěná sestava" v okně "Tisk")

Informace o dalších plánovaných aktualizacích modulu MZDY
V nejbližší době bude do programu doplněna již avizovaná funkce pro automatizovaný dávkový převod nároku dovolené pro rok 2021 ze dnů na hodiny zadávaný jinak ručně do složky 2110 - Aktuální stav dovolené. 
	V druhé polovině února bude připravena verze umožňující provedení ročního vyrovnání za období 2020. 
	V průběhu roku počítáme s dalšími úpravami (zejména v souvislosti s problémem dovolených evidovaných v současnosti ve dvojích jednotkách), které vyplynou z provozu a z očekávaných budoucích legislativních změn a jejich výkladů.
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MZDY – Změny a opravy související se změnou evidence dovolené

Chyba při čerpání staré dovolené
Pokud bylo zadáno čerpání staré dovolené prostřednictvím mzdové složky 0454 - Stará dovolená ve dnech a pokud počet hodin čerpané dovolené přesáhl nárok staré dovolené vyjádřený ve dnech, nebylo možné provést uzávěrku a byla vypsána následující chybová hlášení:
	"Vážná chyba - Chyba zprac., kontrola ze seznamu zam.či z uzavěrky by měla obsahovat příčinu" 
	"Vážná chyba - Mzdu nutno přepočítat, nesrovnalost v čerpání a nároku dovolené"


Při čerpání nové dovolené (složka 0450) problém nenastal. Chyba byla opravena.

Problém při čerpání menší části dovolené než 1/2 dne
Při výpočtu mzdy program hlásil chybu "Vážná chyba - Nár.dovolené lze zkrátit pouze o minimální krok 1/2 dne.", a to v případě, kdy byla zadávaná dovolená krácena jinak než o polovinu dne. Podle dostupných výkladů je třeba od 1.1.2021 i nadále čerpat dovolenou v minimální velikosti poloviny pracovního dne. Z tohoto pravidla však existuje výjimka, kdy je dobírán či proplácen zbytek dovolené při ukončení pracovního poměru. Z důvodu této výjimky byla programem prováděná kontrola zmírněna a uvedené hlášení bylo změněno z vážné chyby na upozornění, které nebrání výpočtu mzdy.

Úprava výplatní pásky
Na výplatní pásce byly rozděleny údaje "Dovolená čerpáno " a "Dovolená zbytek" tak, aby se nesčítala dohromady stará dovolená uváděná ve dnech s novou dovolenou uváděnou v hodinách.

Změna algoritmu výpočtu mzdy, není-li dosaženo minimálního vyměřovacího základu pro ZP
V návaznosti na změny související se zrušením superhrubé mzdy bylo dodatečně zjištěno, že při doplatku minimálního základu pro odvod ZP byl snižován základ daně o složku 0922 - Pohledávka zdr.poj.DU, která je programem zařazována automaticky. Pokud byla složka 0922 programem automaticky generována, je nutné nainstalovat novou upravenou verzi programu a spustit znovu výpočet mzdy.
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MZDY – Zablokování výpočtu mezd před 2021

Byl zablokován příkaz pro výpočet mezd, pokud by byl použit v období před rokem 2021.

Zdůvodnění
Verze modulu mzdy od série 925/1020 nesmí být použita pro výpočet mezd před rokem 2021 z důvodu zásadní změny algoritmu výpočtu v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy. Z bezpečnostních důvodů byl nyní výpočet mezd před rokem 2021 zablokován, ačkoli by k němu již nemělo dojít.
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MZDY – Mzdy pro zpracování období 2021

Upozornění
Tato verze modulu MZDY není určena k provedení daňového vyrovnání za období 2020.

Úprava u exekucí - vyžaduje zásah ze strany uživatele
(Týká se pouze zaměstnanců u kterých jsou prováděny exekuce ze mzdy) 
Pozornost věnujte tomu, že pro rok 2021 byly upraveny některé částky pro účely srážek ze mzdy (exekuce), konkrétně
	Základní částka na osobu povinného je nově 7872,75 Kč. 
	Základní částka na osobu, které je povinný povinen poskytovat obživu, je nově 2642,25 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 1.1.2021 je třeba znovu vypočítat a zadat k zaměstnanci do činnosti 0 (záložka Činnosti → Syst.složky) příkazem Oprava ke složce 0820.

Změna počítání aktuálního stavu dovolené - vyžaduje zásah ze strany uživatele
Od 1.1.2021 je čerpání dovolené vázáno na hodiny, a to bez ohledu na způsob, jakým je rozvržena týdenní pracovní doba zaměstnance. 
	Dle přechodného ustanovení dále platí, že právo na dovolenou, které vzniklo přede dnem 1. 1. 2021, jakož i čerpání dovolené, i když k němu dojde až po 31. 12. 2020, se řídí ust. § 211 a násl. ve znění účinném před novelou. Případná nevyčerpaná dovolená do konce roku 2020 se tak bude převádět v příslušném počtu dnů dovolené, jako tomu bylo doposud. Neboli, dovolená do 31.12.2020 je počítána a evidována ve dnech, zatímco nárok a čerpání dovolené od 1.1.2021 jsou evidovány v hodinách.
Pokyny pro práci s dovolenou v modulu MZDY
Zadávání složek týkajících se dovolené (mzdové složky 0450 až 0457) se provádí stejným způsobem jako dosud. Tj. program ze zadaných datumů automaticky vypočte počet hodin s pomocí kalendáře přiřazeného danému úvazku. 
	Je však třeba ručně upravit výši nároku na dovolenou od roku 2021 tak, aby byla vyjádřena v hodinách a nikoli ve dnech. Nárok se zadává na stejném místě jako doposud, ale nyní v hodinách, příkazem Oprava mzdové složky 2110 - Aktuální stav dovolené na záložce Činnosti → Sys.složky (údaj je na panelu dole), a to pro aktivní činnosti od čísla 1 výše. 
	Poznámka: Pro automatizovaný převod nároků na dovolenou na hodiny od roku 2021 máme připravenu dávkovou funkci, kterou jsme z důvodu technických komplikací nemohli zařadit do této verze programu a bude doplněna v některé z příštích verzí. Umožní však spočítat a doplnit nároky na dovolenou nejen dávkově, ale také dodatečně, takže není zcela nutné zadávat nárok do složek 2110 při zpracování ledna jako doposud. Zpracováváte-li větší počet zaměstnanců, doporučujeme zadat nárok jen u zaměstnanců čerpajících dovolenou v lednu a dále počkat na příští verzi programu.

Změny od ledna 2021 nevyžadující žádný zásah ze strany uživatele
(jsou zapracovány v nové verzi programu a provedou se automaticky) 

Peněžitý příspěvek na stravování - tzv. "Stravenkový paušál"
Byly přidány nové mzdové složky 0704 (pro činnost 0) a 0705 (pro činnost 1 a vyšší) - Stravenkový paušál.
Zadávají se na záložce Mzda → Docházka + Nepravidelně pro nastavenou činnost.

Změna minimální mzdy
Od roku 2021 dochází ke změně měsíční minimální mzdy, která se zvyšuje na 15200 Kč (pro týdenní pracovní dobu 40 hodin), u zaměstnanců s hodinovou mzdou na 90,50 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 9,05Kč (90,50 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
Byla zrušena tzv. "superhrubá mzda" ve funkci základu daně z příjmů fyzických osob. Od ledna 2021 jsou tedy základem daně příjmy nenavýšené o tzv. "pojištění placené podnikem" tak, jako tomu bylo před zavedném pojmu "superhrubá mzda". Sazba zůstává ve výši 15% 
	Byla zrušena solidární daň. 
	Dosavadní sedmiprocentní solidární zdanění vysokých příjmů je nově nahrazeno zavedením druhé sazby daně z příjmů ve výši 23%. Nová vyšší sazba se bude vztahovat na tu část příjmů, která překročí 141.764 Kč měsíčně, což odpovídá čtyřnásobku průměrné hrubé mzdy v roce 2021. 
	Základní sleva na zaměstnance dle §35ba byla upravena na 2320,- Kč / měsíc. 
	V programu byly upraveny výše redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy za dobu prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. 
	Byla upravena výše maximálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění.
Aktualizace mzdových sestav
Byla aktualizována mzdová sestava (formulář) Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti na vzor č.29 určený pro období 2021. 
	Byla aktualizována mzdová sestava (formulář) Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP na vzor č.8 určený pro období 2021. 
	Byla aktualizována mzdová sestava Počet zaměstnanců na vzor č.20 určený pro období 2020. Připomenutí: Formulář je povinnou přílohou Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Formulář lze pořídit v tištěné podobě nezávisle pomocí volby menu Tisk → Daň → Počet zaměstnanců. Pro elektronické podání je formulář automaticky součástí XML výstupu sestavy Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Pro vyplnění tabulky obsahující seznam míst výkonu práce na formuláři je třeba v programu vyplnit číselník výplatních míst (volba menu Podklady → Číselník výplatních míst) a přiřadit kód výplatního místa jednotlivým zaměstnancům (záložka Osobní údaje). 
	Byla aktualizována tištěná podoba mzdové sestavy (formuláře) Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti na vzor č.23 určený pro období 2020. Verze "09.02" exportovaného XML souboru zůstává nezměněna. 
	Byla aktualizována tištěná podoba mzdové sestavy (formuláře) Vyúčtování daně vybírané srážkou na vzor č.18 určený pro období 2020. Verze "09.02" exportovaného XML souboru zůstává nezměněna.
Další úpravy na mzdových sestavách
U některých mzdových sestav byly opraveny problémy s číslem ulice. Předpokládá se, že v adresáři je jako číslo ulice zadáno Číslo popisné nebo obě čísla ve formátu Číslo popisné/Číslo orientační. 
	U mzdových sestav umožňujících export do XML souborů bylo sjednoceno chování programu následovně: 
	Program automaticky doplňuje zpětné lomítko na konec zadané cesty, pokud tam není. 
	V okamžiku exportu do XML souboru (tlačítkem Tisk) je do schránky uloženo jméno souboru včetně cesty. To umožňuje při následném zadávání souboru při načítání na portál vložit obsah schránky pomocí klávesové zkratky <Ctrl>+<V>.


DEPV – Přiznání k dani z příjmů FO za rok 2020

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. 28, určeného pro zdaňovací období 2020.

Přehled změn

Solidární zvýšení daně
částka 48násobku průměrné mzdy byla změněna na 1 672 080,- Kč
Sleva na dani podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona (sleva za umístění dítěte)
	maximálně lze uplatnit 14 600 Kč za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti 
	v případě uplatnění zadejte slevu přímo do řádku č. 69a, zadaná výše slevy není programem kontrolována


EMA – Mimořádné odpisy 2020 a 2021

Jednou z legislativních úprav, které jsou součástí "Daňového balíčku na rok 2021", je změna § 30a zákona o daních z příjmů, umožňující použít mimořádné odpisy u majetku pořízeného v období od 1.1.2020 do 31.12.2021. Jedná se o stejné odpisy, které bylo možno použít u majetku pořízeného od 1.1.2009 do 30.6.2010.
V modulu Evidence majetku bylo tedy umožněno zadávat mimořádné odpisy u majetku pořízeného v letech 2020 a 2021.

PDU – Úprava sestavy v členění dle účtů

V modulu Podvojné účetnictví byl upraven tisk sestavy "Sestava v členění podle účtů" v případě, kdy je nastavena orientace tisku "na šířku" (záložka Vzhled v okně Tisk). Šířka sloupce Text je zvětšena, aby nedocházelo k ořezávání textu.

file_17.wmf
 



18.1.2021 verze 4.10/4.01 série 924 databáze 1019

PDU – Úprava sestavy v členění dle účtů

V modulu Podvojné účetnictví byl upraven tisk sestavy "Sestava v členění podle účtů" v případě, kdy je nastavena orientace tisku "na šířku" (záložka Vzhled v okně Tisk). Šířka sloupce Text je zvětšena, aby nedocházelo k ořezávání textu.

EVID – Úpravy v Evidenci zásilek

Přednastavený dopravce: Při založení nové zásilky se nastaví dopravce, který byl vybrán v předcházející nové zásilce. Dialog Výběr dopravce nabízí také předcházejícího dopravce. Toto platí za podmínky, že Hlavní dopravce v konfiguraci není nastaven. V opačném případě, Hlavní dopravce je při založení zásilky nastaven a dialog Výběr dopravce se nezobrazuje, potom je nastaven dopravce z konfigurace. 
	Váha zásilky: Váha zásilky se nastaví v nové zásilce nebo i při opravě zásilky. Váha je vypočtena z počtu MJ a hmotností Bruto skladových karet, které jsou v řádcích dokladu zásilky. Váha se nenastaví, pokud se jedná o sdruženou zásilku. Ve sdružené zásilce je třeba váhu opravit = rozepsat. 
	Cena zásilky: Původní stav -> Cenu zásilky lze zadat do konfigurace u dopravce Česká pošta a GEIS. Příklad cen: Česká pošta = 5000, GEIS = 50000. Provedená změna -> Pokud cena v konfiguraci není nastavena, předvyplní se cena z dokladu VFA. U neuvedených dopravců se cena vyplní z VFA po zatrhnutí Připojištění. 
	Dobírka Ano/Ne a Hodnota dobírky: Původní stav -> Přednastavená implicitní hodnota v nové zásilce je Dobírka = Ano. Je-li znám doklad VFA, pak stav Dobírka Ano/Ne se přebírá z tohoto dokladu. Pokud doklad obsahuje v položce Forma úhrady slovo začínající na DOB ( velká, malá písmena se zde nerozlišují ), je dobírka ponechána v zásilce Dobírka = Ano. V opačném případě, když slovo ve Forma úhrady nezačíná na DOB, je nastavena Dobírka = Ne. Provedená změna -> Je ve vyplnění položky Hodnota dobírky, která se nyní nevyplní, pokud Dobírka = Ne.

EVID – Kopírování údajů z dokladu - text uvozující položky dokladu

Do okna Zkopírování údajů z dokladu byla doplněna konfigurace textu řádku, který uvozuje položky dokladu. Do textu uvozující položky dokladu lze doplnit pomocí parametrů číslo a datum kopírovaného dokladu. Při kopírování údajů z objednávek došlých lze navíc parametrem doplnit i číslo objednávky zadané do pole Objednávka.

EVID – Schvalování dokladů

Seznam dokladů pro schválení je nově omezen pouze limitní částkou zadanou v okně Konfigurace schvalování dokladů. Před úpravou byly ze seznamu dokladů ke schválení vyloučeny přijaté faktury a ostatní závazky s částkou rovnou nule, nebo menší než nula a ostatní pohledávky s částkou rovnou nule, nebo větší než nula.

EVID – Připočtení recyklačního poplatku k ceně zboží

Do okna Konfigurace výběru ze skladu nebo z ceníku byla na záložku Vykazování recyklačního poplatku doplněna možnost zvolit cenu z ceníku, která v sobě zahrnuje i recyklační poplatek. Při zvolení této možnosti se recyklační poplatek k ceně nepřipočítá. Výchozí hodnota doplněné konfigurace je nastavena na původní princip výběru ceny z ceníku, tj. cena zboží v ceníku neobsahuje hodnotu recyklačního poplatku a recyklační poplatek se k ceně z ceníku připočítá.

KASA – Změna ve vykazování recyklačního poplatku

Recyklační poplatek (REPO) je převzat ze skladové karty a zapsán se do řádku účtenky. 
Konfigurace kasy obsahuje nastavení: Přičíst recyklační poplatek REPO do řádku účtenky (sazba DPH REPO je shodná se sazbou v řádku) (Ano / Ne).
Při vybraném nastavené:
	Ano: Recyklační poplatek se zapíše do řádku účtenky a cena zboží se navýší o recyklační poplatek. 
	Ne: Recyklační poplatek se pouze zapíše do řádku účtenky ( cena zboží se nemění ).


ALL – Rozšíření znaků pro střediska, zakázky a akce

Pole pro hodnoty Středisko, Zakázka a Akce byla rozšířena na možnost zadat do kódu 12 znaků.



