
 

V Přerově, 15. ledna 2013 

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013.1.31 
Nastavení základní konfigurace 

 Údaje o firmě – záložka Finanční úřad – změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte ruční 
úpravu nastavení 

Číselníky  
 Základní číselníky: Číselník organizací – úprava načítání firmy z ARESu, opraveno načítání češtiny 
 Ekonomické číselníky: Finanční úřady – doplnění adres nových finančních úřadů  

DPH 
 Nový formulář Přiznání k DPH pro rok 2013, vzor č. 18 
 Soupis dokladů pro DPH - pro tisk přehledu ze zdroje Samovyměření DPH přidán tisk tříděný dle zemí pro typy 

dokladů U1, C1 a M2 (pořízení zboží z jiného členského státu) 

Pokladna  
 Nový pokladní doklad – opraven přehozený popis v dialogu při zápisu zjednodušeného dokladu 
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 Tisk pokladního dokladu v Daňové evidenci – oprava chyby v tiskové šabloně  

Pohledávky/Fakturace 
 Vydané faktury – opravena funkce Uložení/Přihrání dokladů z verze DUNA 2012.1 do verze 2013.1 
 Vydaná faktura na základě všech dodacích listů (Sběrná faktura) – opravena záměna sazeb DPH 
 Vydané faktury - možnost internetového ověření DIČ odběratele přímo z formuláře vydané faktury i v režimu prohlížení 
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Závazky 
 Přijaté faktury – možnost internetového ověření DIČ dodavatele přímo z formuláře přijaté faktury i v režimu prohlížení 
 Přijatá faktura – opraveno pořadí políček při vyplňování formuláře 

Objednávky 
 Generování faktury z přijaté objednávky pomocí funkce  - opravena chyba 

Obecné 
 Práce s víceřádkovými doklady (11 řádků a více) – oprava chyby, která se projevovala zpomalením při ukládání 

dokladů, zacyklením zápisů při editaci, nepřepočítáním celkové částky dokladu 
 Zadání názvu firmy v dokladech – opravena chyba při přesném zápisu bez odskoku do Číselníku organizací 
 Oprava chyby při upgrade firem s typem účetnictví = příspěvková organizace 
 
 

Ing. Iva Tomanová 
Ing. Dana Dostálová 
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