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Úvod
Uživatelská příručka informačního systému SEIWIN

Uživatelská příručka je nedílnou součástí programového
vybavení a není možné ji používat nezávisle.

Veškerý text této příručky je chráněn autorskými právy. Je
zakázáno provádět kopie příručky a to ani jednotlivých částí,
předávat příručku třetím osobám a prodávat příručku bez
výslovného souhlasu autorů.

Text může obsahovat loga a registrované ochranné známky,
k teré jsou chráněny autorskými právy jejich držitelů.

Připomínky a dotazy k  obsahu i úpravě uživatelské přiručky
zasílejte na e-mail: info@ha-soft.cz.
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Od 1.1.2015 je zavedena třetí sazba DPH (druhá snížená). Tento dokument popisuje změny v systému
SEIWIN v souvislosti s touto změnou. Verze systému připravené pro rok 2015 jsou následující:

SEIWIN 5.0.5.0 vydaný po 12.12.2014

SEIWIN 3.86 vydaný po 12.12.2014
Úloha ODB verze 2.10 a vyšší
Úloha POK verze 3.61 a vyšší
Úloha DAN verze 3.05 a vyšší
Úloha UCE verze 3.56 a vyšší
Úloha MTZ verze 3.80 a vyšší
Úloha DAN bude k dispozici v průběhu ledna 2015

Uživatelé služby SEIWIN Hosting budou mít nové verze nainstalovány automaticky. Číselníky si nicméně
musí aktualizovat sami pole vlastních údajů.
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V systému SEIWIN 5 jsou v souvislosti s novou sazbou DPH rozšířeny údaje v číselníku TAB83 -
Skupiny obchodních položek, TAB83D - Obchodní a skladové položky a v číselníku TAB89S - Sazby DPH.

2.1. TAB83 - Skupiny obchodních položek

V číselníku TAB83 je nově přidána třetí sazba DPH. Změnu sazby je nutné uvést s novým obdobím
1/2015:

Jednoznačně definované položky (číslo od se rovná číslu do) je možné hromadně aktualizovat v TAB83D
ve všech podřízených jednotkách. Toto se provádí volbou v menu Ostatní - Převod dat to TAB83D dle filtru.
Položky definované rozsahem nelze hromadně aktualizovat. V takovém případě je nutné jednotlivé položky
upravit přímo v TAB83D.
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2.2. TAB83D - Obchodní a skladové položky

V číselníku TAB83D je nově přidána třetí sazba DPH. Změnu sazby je nutné uvést s novým obdobím
1/2015:

Nová sazba bude automaticky platit pro doklady vystavené od roku 2015.
Pokud je v číselníku definována prodejní cena a cena je dána jako Cena s DPH, je nutné také ručně

upravit prodejní cenu. Program ji automaticky nezmění při změně DPH.

Pokud je cena dána Marží nebo Cenou bez DPH, není nutná žádná úprava.

2.3. TAB89S - Sazby DPH

Do číselníku je nutné pro období 1/2015 vložit novou sazbu DPH. Doporučený postup je následující:

V číselníku se vytvoří nové období pomocí tlačítka  a zvolením 1/2015. Tím se stávající
období zkopíruje a číselník se automaticky přepne do období 1/2015. Do tohoto období se doplní řádek s třetí
sazbou DPH:
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U nové sazby se musí vyplnit všechny údaje včetně platnosti a typu sazby.
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V systému SEIWIN 3 jsou v souvislosti s novou sazbou DPH rozšířeny údaje v TAB83F - Odbytový
číselník plnění a v číselníku TAB89S - Sazby DPH.

3.1. TAB83F - Odbytový číselník plnění

Doporučený postup pro úpravu číselníku je následující:

V číselníku se vytvoří nové období pomocí tlačítka  a zvolením 1/2015. Tím se stávající období
zkopíruje a číselník se automaticky přepne do období 1/2015. V tomto období se následně opraví pro
příslušné položky údaj DPH.

3.2. TAB89S - Sazby DPH

Do číselníku je nutné pro období 1/2015 vložit novou sazbu DPH. Doporučený postup je následující:

V číselníku se vytvoří nové období pomocí tlačítka  a zvolením 1/2015. Tím se stávající období
zkopíruje a číselník se automaticky přepne do období 1/2015. Do tohoto období se doplní řádek s novou
sazbou DPH:
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Nová sazba (druhá snížená) je identifikována hodnotou R1=2.

3.3. Ceník zásob

Ceník zásob v úloze MTZ obsahuje přímo sazby DPH u ceníkových položek. Tuto sazbu je nutné u
příslušných položek ručně změnit.

Ceník je postaven na ceně bez DPH, proto se po změně sazby DPH změní prodejní cena s DPH. Pokud
je potřeba zachovat prodejní cenu s DPH stejnou, je nutné upravit cenu ručně nebo provést hromadné
přecenění pomocí TAB50Z. V takovém případě doporučujeme kontaktovat naší technickou podporu.
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