Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)
!!! Verze CIS 6.00.00 a vyšší vyžaduje při přechodu z verze nižší než CIS 6.00.00 instalaci nového
podpůrného prostředí PBDK2019.MSI. Instalátor i popis nalezenete na našich stránkách pro
stažení verzí. !!!
Součástí programu je i nové prostředí. Pokud používáte standardní konfigurace, dojde při prvním spuštění
k nakopírování nových souborů do adresáře c:\sybase\Powerbuilder19. V případě, že po instalaci nové
verze se některá okna nezobrazí ve správné velikosti, nakopírujte obsah adresáře c:\cis\powerbuilder19
do adresáře c:\sybase\powerbuilder19 (případně na místo, kde máte původní deploymentkit
nainstalován). V případě problémů kontaktujte p. Gregora, 603 546 412.

Verze CIS 6.08.01 k 18.1.2021
Přímé dodávky
Pro Velké Meziříčí byla upravena sestava OS-406 Sledování marží MO. nyní si mohou vybrat, jestli
v sestavě zobrazovat interní, nebo dodavatelské registry.

Evidence majetku
Umožněno využití mimořádných daňových odpisů dle daňového balíčku:
Hmotný majetek v 1. a 2. odpisové skupině pořízený od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021
- možné (ne povinné) využít; možnost použití zpětně od 1. ledna 2020 (nerozhoduje účetní období,
ale datum uvedení do užívání)
- lze uplatnit pouze u prvního vlastníka
- nelze použít tam, kde jsou již časové či výkonové odpisy dle § 30/4 či 5
- majetek zařazený v první odpisové skupině bude poplatník moci odepsat rovnoměrně bez
přerušení během 12 měsíců
- majetek zařazený v druhé odpisové skupině během 24 měsíců (za prvních 12 měsíců uplatní
odpisy do výše 60 % vstupní ceny a za dalších 12 měsíců 40 %)
Způsob nastavení tohoto typu odpisování:
 Typ daňového odpisování = časová metoda
 Počet měsíců = 12 nebo 24 (zvolíte sami dle odpisové skupiny 1 nebo 2)
 Údaj Mimořádné odpisy = zaškrtnout
Upozornění: neplést s tlačítkem M (zadání mimořádného odpisu), to slouží pro jednorázovou
opravu účetních odpisů, ne daňových
Takto jednoduše se nastaví mimořádné odpisy pro majetek, zařazený v aktuálním období (měsíci).
Pokud byl majetek zařazen dříve, je nutno nasadit částku daňových odpisů, které by se od měsíce
zařazení spočitaly. K tomu slouží nové tlačítko DM (daňové mimořádné).
Příklad:
Aktuální období 12/2020, majetek v 2. odpisové skupině byl zařazen v 3/2020. Nasaďte mimořádné
daňové odpisování, spočítejte si měsíční odpis (VC*0,6/12), zaokrouhlete na celé Kč nahoru, vynásobte 8
(odpisy od 4/2020 do 11/2020). Výslednou částku zadejte pomocí tlačítka DM. Kontrolu provedete pomocí
sestavy pod tlačítkem DO – měsíční. Za období 12/2020 již program spočítá měsíční i roční daňový odpis.

