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DPH
 Výpočet DPH – úprava algoritmu výpočtu DPH na dokladech v souvislosti s připravovanou legislativou,


nově se zaokrouhlovací rozdíl vždy zahrne do 0%, tedy nebude se přidávat k základu ke konkrétní sazbě a
nebude se z něj dopočítávat část DPH.
!!! Upozornění: Tato změna bude platná po vyhlášení novelizace zákona o DPH ve Sbírce zákonů,
předpokládáme její účinnost od 1.10.2021!!! Pokud používáte zaokrouhlení i u bezhotovostních plateb,
neinstalujte dříve. Po nainstalování této verze mějte prosím na paměti, že oprava starších dokladů může
vést k jinému výsledku. Ovšem jen pokud půjde o opravy částek na dokladech … tj. buď jednotkové ceny
nebo množství, a vždy to tedy bude znamenat výměnu dokladu i odběrateli. Nemělo by se tedy stát, že
odběratel bude mít původní fakturu a dodavatel jinou.

 One Stop Shop (OSS) – nový typ dokladu ES, k dispozici je ve Vydaných fakturách. Umožní vystavit fak


turu se sazbami VAT jiných čl. států EU a zahrnout hodnotu fakturovaného základu do řádku 24 českého
přiznání k DPH.
One Stop Shop (OSS) – nový typ dokladu ES, k dispozici také v Pokladním deníku. Umožní zapsat tržbu
se sazbami VAT jiných čl. států EU a zahrnout hodnotu základu do řádku 24 českého přiznání k DPH.
Evidence záloh – přidáno nové pole Odesláno e-mailem, při odesílání „P“ dokladu e-mailem přes tlačítko
na ovládací liště se naplní aktuálním datem

Účetnictví
 Přehled hospodaření – oprava tisku sestavy – volba za jednotlivá střediska hromadně

Pohledávky
 Tisková sestava Přehled zaplacení – rozšíření o tisk cizích měn, pokud jsou doklady nebo platba v cizí
měně

 EDI formát faktur – export do nového formátu, který podporuje druhou sníženou sazbu.

Závazky
 Přijatá faktura – při načtení příjemky se nově přenáší i informace o vystavené objednávce, pokud je na
příjemce uvedena

 Tisková sestava Přehled zaplacení – rozšíření o tisk cizích měn, pokud jsou doklady nebo platba v cizí
měně

Nabídky
 Opraven přenos cen z vystavené nabídky do přijaté objednávky tak, aby při editaci nedocházelo k aktualizaci ceny

Sklady a výkony
 Intrastat – dle aktuálních metodických pokynů opraven výpočet pro ověření povinnosti vykazovat Intrastat
(pro export i import), který se nachází v příjmu a výdeji ze skladu.

 Zobrazení místa dodání
- na obchodních formulářích jako je např. vystavená nabídka, přijatá objednávka nebo
dodací listy je nyní
možné pouhým najetím
myši zobrazit přesné
místo dodání včetně
kontaktního jména a
příjmení.

Objednávky
 Přijatá objednávka a všechny navazující doklady (výdejky, faktury, zálohové faktury) - rozšíření pole Ob

jednávka odběratele na 40 znaků.
Sestavení objednávky – seznam položek nově přebírá barevné rozlišení skladových položek i do této evidence.

Číselníky
 Číselník zemí - úprava položky DIČ v členské zemi EU, nově možnost vyplnit DIČ začínající na CZ pro
účely tzv. prodeje na dálku v režimu OSS (One Stop Shop)

 Číselník sazeb DPH v EU – aktualizace sazby u Slovinska
 Číselník organizací – na záložce Kontakty přidáno k jednotlivým položkám pole Jméno, Příjmení a Název

 Číselník organizací – nová možnost výběru

dle e-mailu

Nastavení základní konfigurace
 Zaokrouhlování dokladů – zjednodušení konfiguračních parametrů pro zaokrouhlování vydaných faktur, dodacích listů a pokladních dokladů.
Nově k dispozici jen dvě volby – zaokrouhlovat
matematicky nebo nezaokrouhlovat. Zrušeno dřívější rozpouštění zaokrouhlovacího rozdílu z důvodu změny legislativy. (Po upgrade bude jakákoliv jiná volba zaokrouhlení z předešlých verzí nahrazena volbou zaokrouhlovat matematicky!)

 Objednávky – na záložce Společné nový parametr „Barevné rozlišení položek pro e-shop“. Při
použití tohoto parametru a zvolené barvy pozadí či textu dojde k barevnému rozlišení položek v seznamu
skladových karet s parametrem e-shop = ANO.
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