
 

V Přerově 23. ledna 2015 

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2015.1.75 

Nastavení 
 Základní konfigurace  Údaje o firmě  záložka Firma – přidána položka DIČ pro jiné daně, která 

slouží pro silniční daň 
 Základní konfigurace  Údaje o firmě  záložka Spojení  - přidána položka Číslo obce, která je 

nezbytná pro XML soubor Přiznání k silniční dani 
 Základní konfigurace  Technické parametry záložka Import/Export XML - u vydaných faktur 

nastavit možnost aktualizovat Číselník organizací při importu ISDOC 

Účetnictví 
 Daň z příjmu fyzických osob – nový systém slev na děti pro rok 2015 (zadání 1., 2., 3. a dalšího dí-

těte), aktualizována hranice pro solidární daň v roce 2015 

Daňová evidence 
 Evidence záloh – oprava hromadného generování záloh, pokud platbě předcházela zálohová fak-

tura 
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DPH 
 Přiznání k DPH – opravena chyba při načítání údajů do řádku č. 10 popř. 11 přiznání, kdy se část-

ka načetla do řádku č. 25 
 Přiznání k DPH – oprava výpočtu krátícího koeficientu do ř. č. 53 v případě, pokud byla v archivu 

uložena dodatečná přiznání  
 Přiznání k DPH – přidán vzor č. 19 pro rok 2015   

Pokladna 
 Pokladní deník – hromadný tisk pokladních dokladů umožněn i s výběrem pro konkrétní pokladnu 

Banka 
 Bankovní výpisy – přidán stavový displej, tj. informační okénko o aktuálním stavu na účtu při zapi-

sování jednotlivých položek. Údaj vychází z údajů v evidenci Bankovní účty. 

Cesty 
 Vozidla – volba Přiznání k silniční dani – přidána tvorba XML souboru pro elektronické podání 

Sklady 
 Inventury – opravena chyba při tisku inventurního soupisu 
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Obchodní systém 
 Přijaté objednávky - nová možnost importovat objednávky z datového terminálu PSION 

Systém 
 Tiskové šablony – umožnění modifikace příliš dlouhých tiskových šablon (např. faktura)  

 

Ing. Iva Tomanová 

Ing. Dana Dostálová 
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