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Aktuality – únor 2016
Kontrolní hlášení

Projekt složenek

Kontrolní hlášení v programu CIS si
mohli uživatelé vyzkoušet již na datech
minulého roku, a to jak sestavením
z daňových
dokladů
(FIN),
tak
i z účetních položek (UCT). V posledních
verzích CIS jsou řešeny nestandardní
situace, např. přenos alfanumerického
evidenčního čísla daňového dokladu,
označování daňových dokladů, které musí
být uvedeny jednotlivě a nepodléhají testu
na 10 tisíc Kč, hlídání duplicit, úpravy
pro splátkové kalendáře, více možností
oprav a přesunů v řádcích kontrolního
hlášení.

Aplikace Složenky v současné době
funguje stále ve spolupráci s firmou
AutoCont a nedošlo k žádným změnám.
Pokud by však byla vzhledem k jednání
mezí ČSOB a firmou AutoCont změna
nutná a nešla zrealizovat společností
AutoCont přes jinou banku, firma PORS
software a.s. zajistí vlastními silami
funkci technologického procesora ať již u
ČSOB nebo u jiné banky tak, aby
zpracování složenek nebylo narušeno.

Řešení složitých situací v kontrolním
hlášení
můžete
najít
v průběžně
aktualizovaných stránkách GFŘ, viz
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-apojistne/dane/dan-z-pridanehodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/dotazy-aodpovedi.
Na stránkách daňové správy byl ukončen
provoz
testovacího
prostředí,
ale
v aplikaci EPO si můžete kontrolní
hlášení kdykoliv zkušebně prověřit.
Stravenky
Aplikace Elektronické stravenky je
součástí pokladního systému. Umožňuje
zaměstnancům na prodejnách platit místo
běžných stravenek kartou. Lze využít
karty věrnostního systému, ale pracuje
i samostatně. Výhodou je používání
modulu Mzdy, kdy se zajistí automatické
dobití karty ze srážek nastavených ve
mzdách.
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Nové výkazy pro rok 2016
V souvislosti
s novelou
prováděcí
vyhlášky č. 500/2002 Sb. k zákonu
o účetnictví dochází k zásadním změnám
pro sestavování účetních výkazů pro rok
2016.
V modulu CIS-Výkazy jsme provedli
úpravu matričních dat pro nové
uspořádání a členění řádků (včetně
nových názvů řádků) pro výkazy za rok
2016 dle vyhlášky. Dále byly provedeny
převody hodnot jednotlivých výkazů
(Rozvaha + Výkaz zisku a ztráty) za rok
2015 do nových výkazů pro rok 2016 dle
ČÚS 024. Pro uživatele jsou k dispozici
tabulky s převodovým můstkem pro oba
typy výkazů, dle kterého byly převedeny
hodnoty z jednotlivých řádků výkazů
roku 2015 do nových řádků roku 2016.
Konkrétní nastavení matričních dat je na
jednotlivých
uživatelích.
V případě
potřeby jsme připraveni podílet se na
úpravách matričních dat výkazů.
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