mup23.qxd

2.2.2005 11:09

StrÆnka 1

MUP

Vážení přátelé,
v 5. týdnu dokončíme distribuci nových verzí software
DUNA, DUNA/MZDY, DOUBLE, SIMPLE, MZD a o něco
později i nové verze CAC a KASA.
Distribuce CD k Vám proběhne prostřednictvím těch
našich partnerů, se kterými jste uzavřeli Smlouvu na
podporu pro r. 2005.

V případě, že by jste CD s upgrade Vašeho softwa−
re omylem nebo z jiných důvodů neobdrželi, přestože
máte uzavřenou smlouvu, volejte prosím na čísla
581 201 915−17, 581 259 077−8 (od 8.00 do 16.00 hod.),
kde s Vámi vyjasní případné rozpory.
Stav Vaší licence můžete zjistit na www.tco.cz v čás−
ti INFO O STAVU LICENCE.

Upgrade ekonomických a obchodních systémù
Aktuální verze ekonomických systémů, které jsou rozesílané,
mají označení DUNA 2005.2, DOUBLE 9.12 a SIMPLE 9.12.
Nové verze fakturačních a pokladních systémů se teprve do−
končují.
Podnikatelé a firmy, kteří mají Smlouvu na podporu soft−
ware obdrží nebo obdrželi CD s upgrade automaticky. Na CD
jsou vždy dokumenty s podrobným popisem změn a doporu−
čenými postupy při a po provedení upgrade software.

#Formulář pro stanovení pravidel výpočtů DPH$Upravené tabulky pro odepisování majetku

Seznam provedených úprav, týkající se systémů DUNA,
DOUBLE a SIMPLE zde tedy uvádíme jenom heslovitě:
§ 1. etapa nového zpracování devizových a valutových ope−
rací a evidencí, která obsahuje sloučení bankovních účtů,
na to navazuje změna řady formulářů a tiskových sestav,
přečtěte si rozhodně doporučení, která popisují nutné úko−
ny po provedení upgrade
§ aktualizované sazby daně z příjmů, pro FO doplněna po−
ložka minimální základ daně (§ 7c ZDP)
§ příspěvkové organizace − doplněn export závěrkových vý−
kazů do textových souborů ve formátu pro import do systé−
mu ARIS (rozvaha, výsledovka, příloha č. 3)
§ upravené závěrkové výkazy pro podnikatele
§ upravena evidence majetku − nové postupy odepisování
podle novely ZDP
§ upravena evidence vozidel, výpočet silniční daně
§ úprava zaokrouhlování DPH na 0,10 Kč a na 0,50 Kč
aritmeticky (doplnění zaokrouhlování na 0,50 Kč bude
v DOUBLE a v SIMPLE v příští verzi)
§ další změny, které se dotkly Účetnictví, Banky, Pohledávek,
Zahraničních pohledávek, Závazků, Evidence majetku
a Personalistiky a mezd
Protože výchozí pojetí zpracování mezd v systémech
DOUBLE a SIMPLE neumožňuje takové zásadní změny jako
jsou zpracování Evidenčních listů a Statistik, máme pro smluv−
ní uživatele DOUBLE a SIMPLE akční nabídku na systém DU−
NA/MZDY, který řeší mzdovou a personální problematiku da−
leko komplexněji.
−ITo−
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Metodické doporuèení pro uivatele DOUBLE, SIMPLE
Zmìny týkající se dovozu zboí po 1. lednu 2005
S účinností od 1. ledna 2005 vstoupila v platnost novela zákona o dani
z přidané hodnoty, a to zákonem č. 635/2004 Sb. Součástí této novely je
také změna při uplatnění DPH u dovozu zboží, pokud je uskutečněn plát−
cem DPH.
Daň už nebude vyměřovat a vybírat jako dosud celní orgán, ale daň bu−
de ve svém daňovém přiznání přiznávat plátce DPH, tedy obdobným způ−
sobem, jakým přiznává a uvádí daň při pořízení zboží z jiného členského
státu Evropské unie.
Podle ustanovení § 23 odst. 3 zákona o DPH vzniká daňová povinnost
dnem propuštění zboží do příslušného režimu a v období, do kterého spa−
dá tento den je plátce DPH povinen uvést daň do svého daňového při−
znání. Tento režim se bude uplatňovat obdobně i u §23 odst. 4.
Celní úřad zůstává po 1. lednu 2005 správcem daně ve vymezených
případech.

Na základě rozhodnutí celního úřadu (na tiskopise „Jednotný správní
doklad“ = daňový doklad) je plátce povinen uvést částku daně do daňo−
vého přiznání na ř. 260 (dovoz zboží se základní sazbou) nebo na ř. 265
(zboží se sníženou sazbou) a současně má nárok na uplatnění odpočtu −
ř. 340 nebo ř. 345 daň. přiznání.
Postup v programu DOUBLE, SIMPLE:
1. Postup pro uplatnění odpočtu, který se používal doposud zůstává v plat−
nosti. T.j. zápis do evidence JCD s použitím typu dokladu EX − což za−
jistí zahrnutí údajů do řádků 340 a 345 daň. přiznání.
2. Pro zahrnutí do řádků 260 a 265 je potřeba vyplnit údaje v nabídce OD−
VODY a NÁROKY prozatím ručně. Znak dokladu bude U a typ dokla−
du IM.
3. Pokud z evidence JCD tisknete příkazy k úhradě, pak musíte opravit na
příkaze částku, kterou budete celnici platit = jen clo a spotřební daň.
−ITo−

Upgrade personálních a mzdových systémù
Velké změny jsou zejména ve mzdových a personálních systémech
DUNA/MZDY a MZD, které navazují na legislativní úpravy. Zejména
se jedná o novelu Zákona o dani z příjmu č.669/2004 Sb. a pokyn MF
ČR D−274 k postupu při výplatě měsíčních daňových bonusů.
Aktuální verze DUNA/MZDY má označení 2005.1 a verze MZD má
označení 9.10.
Nově zpracovaná nebo upravená úloha, podpora
Daňové zvýhodnění, bonus
Kontrola daňového bonusu na výši mzdy a odpracované dny
Měsíční zpracování mezd, doplněný mzdový list

Stejně jako u ekonomických systémů, podnikatelé a společnosti, kte−
ří mají uzavřenou Smlouvu na podporu software, pravděpodobně již
obdrželi CD s upgrade, kde je i podrobný popis všech úprav a novi−
nek.
Zde tedy provedeme jenom srovnání všech námi dodávaných soft−
ware, které podporují zpracování mezd a perzonalistiky.

DOUBLE/SIMPLE 9.12

MZD9.10

ANO

ANO

DUNA/MZDY 2005.1
ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Nemocenské dávky, možnost editace a minusových položek

−−−

NE

ANO

Evidenční listy, výstup pro ČSSZ (*)

NE

ANO

ANO

Statistika ISP (Informační systém o platech)

−−−

−−−

ANO

Statistika ŠCP (Šetření o ceně práce)

−−−

−−−

ANO

(*) Programy MZD 9.10 a DUNA/MZDY 2005.1 ob−
sahují v položce menu Evidenční listy možnost
zadat tvorbu XML souboru, který je možné vy−
tvořit z celé evidence nebo z předem zadané−
ho výběru.
XML soubor musí být zpracován samostatným
programem, tzv. XML managerem, který vytvo−
řený soubor připraví k předání pro ČSSZ (pro−
vede jeho zakódování a doplní digitální podpis).
Program XML manager bude dostupný pro
smluvní uživatele během měsíce února.
Bez XML manageru a získaného digitálního
podpisu nelze připravit soubor, který akcep−
tuje ČSSZ.
V nejbližší době předpokládáme další upgrade,
který smluvní partneři obdrží opět automaticky.
V něm budou zohledněna nová pravidla pro roční
zúčtování daně a nové daňové formuláře.
−ZFr−

AKÈNÍ
NABÍDKA

!Evidenční list

Pro smluvní uivatele (tj. mají uzavøenou smlouvu na podporu pro r. 2005) systémù DOUBLE,
SIMPLE a MZD nabízíme software DUNA/MZDY 2005.1 vè. podpory pro rok 2005 za akèní cenu
4.700,- Kè. Cena HW klíèe pro 1 PC je 1.400,- Kè. Ceny jsou uvedené bez 19% DPH.
Ji základní verze DUNA/MZDY umoòuje vedení mzdových a personálních agend neomezeného poètu firem a podnikatelù na jednom PC. Nabídka platí do 28. února 2005.
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