OSS úpravy DPH od 01.07.2021
NASTAVENIE
1.
Potrebujete veziu programu 1.1.165.5769 a verziu DB 165.2341, alebo vyššiu

2. je potrebné zapnúť parameter cez Účtovníctvo – Parametre – DPH

3. spustiť script na založenie kategórií DPH
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4. nastaviť a doplniť tie kategórie, ktoré potrebujete:

Ako príklad sú uvádzané pre CZ 21% a pre PL 23%

NIE SÚ PRIPOJENÉ NA VÝKAZ DPH.
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Po nastavení kategórií DPH je možné pristpiť k nastaveniu výkonov a tovarov.

Pole OD a DO bude potrebné zadať pri zmene sadzby, napríklad z vyššej na nižšiu..
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Rovnaká služba je v tovaroch. Ak ide o veľký objem tovarov, alebo výkonov, treba nás
kontaktovať pre hromadné zadanie.
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VYSTAVOVANIE DOKLADOV
Systém je naprogramovaný tak, že už v odberateľskej objednávke rozozná podľa krajiny
odberateľa a prázdneho poľa IČ DPH, či ide o predaj na diaľku (OSS). Podľa krajiny vyberie
sadzbu DPH pre položky. Menu CZK, PLN... musí užívateľ vybrať sám.
Ak vyberiete menu dodatočne, je potrebné kliknúť na pole KURZ a potvrdiť ho klávesou
ENTER. Uistite sa, že máte položky správne v objednávke / výdajke prepočítané.
NASTAVENIE SKRATIEK EÚ ŠTÁTOV – povinné je značenie zaužívané v EÚ, napríklad
Slovensko = SK nie SR, ani SVK, Čechy = CZ, nie ČR...
Príznak OSS sa zapíše automaticky a skratkou CTRL+F9 je možné príznak doplniť do
riadkov OO, Výdajok, predfaktúr a faktúr pre kontrolu.

Pri testovaní boli doklady vystavované v mene danej krajiny. Pri DPH je nastavená cudzia
mena, rovnako a účte 311 a na účte 324.
Pokiaľ je to možné, vystavte faktúru s dodaním v deň priatia platby za predfaktúru, aby ste sa
vyhli čo najviac komplikáciám s daňovými dokladmi a kurzovými rozdielmi a tiež prepočtom
hore-dole z meny na EUR a späť, lebo dochádza k rozdielom vyplývajúcim zo zaokrúhlenia
sumy v EUR na 2 desatinné miesta.
ALE ich vystavenie je možné, zatiaľ účtovanie daňových dokladov RUČNE. Základ pre
daňový doklad je IBA v EUR, lebo je to stanovený parameter vo fakturácii.
Vyúčtovaciu faktúru je možné účtovať automaticky.
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A ešte služba pre zadanie opravy so zadaním obdobia, za ktoré sa oprava vykonala. Prevod na
štvťročné obdobie spraví počítač pre výkaz odvodu DPH.

Nastavenie SK faktúry ako OSS – môže nastať výnimočne, takže aj na to je dostupná služba.
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