
Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 4.40.01 k 20.2.2015

Finance

 Připravena nová úloha pro  přepočet neuhrazených faktur  v cizí  měně dle zadaného kurzu
(k 31.12.), a to pod klapkou Hromadná změna – Přepočet cizí měny na neuhrazených fakturách.
Úloha umožní hromadně u vybraných neuhrazených faktur v CM provést přepočet částky v Kč
zadaným kurzem, zároveň bude vyroben účetní doklad, kterým se pro každou fakturu zaúčtuje
provedená změna na účtu 311 či 321 a kurzový rozdíl. Postup:
o vyfiltrujete nebo vyberete požadované faktury
o spustíte úlohu, zadáte kurz, období a účty kurzových rozdílů
o program zjistí, zda vyhovují podmínkám (jsou v CM, neuhrazené v CM, patří do období)
o pak program nabídne kontrolní sestavu – nástin změn, které provede. Sestavu prohlédne-

te, zkontrolujete, nemusíte pokračovat
o pokud se rozhodnete pokračovat, program provede přepočet částek v Kč v knize faktur a

zároveň zaúčtuje tuto změnu, účetní doklad lze následně vytisknout
o na konkrétní faktuře bude účtování o této změně vidět na opisu účetního dokladu

 Provedena úprava při generování závazků ze splátkového kalendáře – pro partnery s údajem
Oznamovací povinnost = Ano

 Úprava opisu importovaných faktur (Access, Výkony)
 Úprava plnění příloh a výstupu (množství, jednotka) pro přenesenou daňovou povinnost – kód 11
 Upraveny formuláře pro opravu faktur přes Edit.

Mzdy
 Sestavy-Rok-Roční daň za minulý rok  – do sestavy do sloupce Slev byla přičtena sleva za

umístění dítěte a tato sleva je promítnuta do výpočtu daně na této sestavě. Ve formuláři Výpočet
daně a daňového zvýhodnění toto již bylo správně i v minulé verzi CIS. Pokud jste zpracovali
výpočet daně pod minulou verzí programu, doporučuji pro jistotu spustit sestavu Roční daň
za minulý rok znovu a znovu dát zápis přeplatků do doplňků ( pokud jste tak již učinili předtím),
aby bylo vše v pořádku.

 Formulář Výpočet daně a daňového zvýhodnění  – opraveny texty dle vzoru MFin 5460/1 –
vzor č.19

 Doplnění čísla manka a dlužníka u kaucí,mank a škod při integraci z mezd do účetnictví – pro
Jednotu Kostelec nad Orlicí.

 Úprava integrace soc. pojištění – pro firmu Goldfein CZ s.r.o.
 Upozornění - od roku 2015 novela zákona o daních upřesňuje, že odměna jednatele – českého

daňového nerezidenta obdobně jako odměna člena statutárního orgánu podléhá 15% srážkové
dani,  resp.  35% dani v případě daňových rezidentů z nesmluvních států. Základem pro odvod
srážkové daně je standardně superhrubá mzda. Pro tento případ je nutné mít uvedeno na matrici
na záložce Daně, že se jedná o daňového nerezidenta.  

Členská evidence
 Do menu Sestavy 4 byla přidána nová sestava CE_99, Prezenční listina delegátů se zadaným

datem konání. Sestavy využívá individuálních volebních obvodů.

Přímé dodávky
 Nový import  Eis studio Pardubice soubor CSV.  Pro správnou činnost nastavte ZUN =  157,

kódování z 852 na 1250. Převodní můstek prodejen není potřeba.



Maloobchod
 V listu karty zboží MIS přibyl sloupek Pom.značky. Tímto údajem si můžete libovolně omezovat

sortiment podle Vašich požadavků. V případě potřeby je bude možné upravit vybrané sestavy, aby
se mohly tímto údajem omezovat.
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