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Připravte se na povinné odevzdávání
výkazů a přiznání elektronickou formou
Letos Vás oslovujeme dříve,
než je obvyklé - v době, kdy
ještě nejsou uzavřeny legislativní
změny pro rok 2014. Nemůžeme
proto v tomto zpravodaji uvést
jejich přesný výčet. Musíme Vás
ale upozornit na něco mnohem
důležitějšího.
Od 1. ledna 2014 dopadá na podnikatele povinnost odevzdávat
některé výkazy a přiznání výhradně elektronickou formou.
Tato možnost tu byla i dříve,
ve velké většině případů se ale
jednalo o možnost dobrovolnou.
Jen několik výkazů bylo nutné
odevzdávat výhradně elektronicky. Od 1. ledna 2014 se situace
výrazně mění:
• Všichni plátci DPH mají povinnost odevzdávat přiznání
k DPH výhradně elektronickou formou. Vyjímku z této
povinnosti mají pouze tzv. malí
podnikatelé, tedy fyzické osoby
s obratem do 6 milionů korun
za předcházejících 12 kalendářních měsíců. Ovšem pokud
jim nevznikla povinnost činit
podání elektronicky z jiných
důvodů. Tímto důvodem může
být například režim přenesení
daňové povinnosti (PDP) nebo
odevzdání Souhrnného hlášení.
• Firmy, které zpracovávají
mzdy, mají povinnost komunikovat s ČSSZ výhradně
elektronickou formou. Zde
neplatí žádná vyjímka, ke
komunikaci se bude používat
datová schránka, kterou mají
právnické osoby ze zákona.
Fyzické osoby si ji musí
stihnout zřídit do konce
roku, elektronicky se totiž
budou odevzdávat už výkazy
za prosincové mzdy.
• Elektronické podání se mělo
původně týkat všech OSVČ
a do datové schránky ČSSZ
měli povinně posílat už přehled
pro OSSZ, který se odevzdává
současně s přiznáním k dani
z příjmů za rok 2013. Nakonec
byla ale udělena vyjímka a tato
povinnost se o rok posunula.
V roce 2014 se tedy bude přehled naposledy odevzdávat
v písemné formě.

C o t y t o n ové p ov i n n o s t i
p r o Vá s z n a m e n a j í ?
V zásadě se jedná o to, jestli
zpracováváte pouze účetnictví
(daňovou evidenci) nebo i mzdy.
Času je do konce roku málo.
• První podmínkou je nainstalovat si nejnovější verze
programů JAPO pro rok
2014 (včetně Komunikátoru)
a případně další podpůrné programy (viz příslušné návody).
• Program Komunikátor musí
obsahovat aktivní modul
elektronického podání.
Jedná se o příplatkovou funkci,
která je k dispozici v balíčku
s exportem do elektronicky
podepsaného PDF. Samotný
Komunikátor (bez těchto
funkcí) je jinak poskytován
zdarma. Jestliže elektronické
podání v Komunikátoru dosud
nemáte, nezapomeňte si jej
současně s upgradem pro rok
2014 přiobjednat.
• Pokud zpracováváte mzdy,
budete pro odevzdávání výkazů ČSSZ potřebovat datovou
schránku. Právnické osoby
ji mají zřízenu ze zákona,
fyzické osoby o její zřízení
musí požádat. Datové schránky
obhospodařuje Česká pošta,
proto pro její zřízení navštivte
některou z poboček. Počítejte
ale s tím, že zřízení chvíli trvá
a jak se bude blížit konec roku,
tato doba bude narůstat. Počet
podnikatelů, kteří začnou nové
povinnosti řešit na poslení chvíli bude určitě značný. Datovou
schránku musíte mít funkční
k 1. lednu 2014, elektronicky se
budou odevzdávat již mzdové
výkazy za prosinec 2013.
• Pokud mzdy neděláte a jste
plátcem DPH, týká se Vás
povinnost odevzdávat přiznání k DPH elektronicky. Jak už
bylo uvedeno výše, vyjímku
mají fyzické osoby s obratem
do 6 milionů, pokud jim tato
povinnost nevznikla z jiných
důvodů. Tímto důvodem může
být například jeden pohyb
s PDP (přenos daňové povinnosti) nebo povinnost odevzdat Souhrnné hlášení.

• Pro odevzdání přiznání k DPH
je možné použít jak datovou
schránku, tak daňový portál. Jste-li fyzická osoba, nemusíte žádat o datovou schránku,
bude pro Vás výhodnější
použití datového portálu. Jednoduše se připojíte na příslušnou internetovou stránku a zde
po odklikání několika dotazů
načtete elektronické přiznání.
Má-li mít elektronické podání
smysl, měli byste si ale zažádat
o elektronický podpis. Jinak
nebudete moci přiznání elektronicky podepsat a stejně budete
muset jít na finanční úřad, abyste tam odevzdali potvrzení
o elektronickém podání. Elektronický podpis můžete vyřídit
na každém pracovišti Czech
Point. Elektronickým podpisem
nemusíte opatřovat pouze
odevzdávané výkazy, můžete
jím podepisovat i odběratelské
faktury, e-maily, zkrátka vše,
kde chcete jasně prokázat,
že je to od Vás.
Protože pro řadu z Vás bude
elektronické podání výkazů velkou neznámou, zpracovali jsme
několik velmi podrobných ilustrovaných návodů. Najdete je na
našich internetových stránkách
a na instalačním CD.
Protože ne každému může forma
samostudia vyhovovat, nabízíme
také instalaci příslušných
programů a zaškolení k elektronickému podání. Vzhledem
k blížícímu se konci roku (a očekávaným legislativním změnám)
jsou ale naše kapacity omezené
a příslušná školení budeme nabízet především v listopadu 2013.
Jak řeší elektronické
p o d á n í p r o g r a my JA P O ?
Elektronické výkazy vytváří příslušné programy JAPO ve spolupráci s programem Komunikátor.
Proto je důležitou podmínkou mít
všechny tyto programy nainstalovány v nejnovějších verzích.
Dosud bylo použití Komunikátoru nepovinné a až na vyjímky
bylo jedno, jak starou verzi máte
nainstalovánu. Aktualizace Komunikátoru byla řešena automaticky,

současně s aktualizací ostatních
programů JAPO (pomocí instalátoru kombinovaného upgrade).
Pokud ale uživatel měl při instalaci upgrade Komunikátor spuštěný
a ignoroval varování instalačního
programu, aktualizace se přirozeně neprovedla.
Od roku 2014 dojde v této oblasti
ke změně. Způsob instalace aktualizací Komunikátoru se nezmění,
nově ale bude nutné (podobně
jako u jiných programů JAPO)
zadávat před instalací konfigurační heslo. Programy JAPO
také budou kontrolovat, zda
je Komunikátor nainstalován
v nejnovější verzi (minimálně
stejně staré, jako je příslušný
účetní nebo mzdový program).
Toto opatření je nezbytné, protože elektronický formát výkazů
se často mění a je potřeba, aby
spolu komunikovaly stejně staré
programy. I naprostému laikovi je
jasné, že nové Mzdy pro rok 2014
starý Komunikátor z roku 2013
nedonutí, aby nějaký elektronický výkaz sestavil a odeslal ...
Vlastní vytvoření elektronického
výkazu je velmi jednoduché.
Jak zjistíte v příslušných návodech, prakticky stačí v příslušné
nabídce programu Deník, Mzdy
nebo Konto vybrat příslušný
výkaz a případně zvolit vstupní
podmínky (datum, rozsah apod.).
Program výkaz sestaví a podobně jako při klasickém tisku jej
přenese do Komunikátoru. Ten
provede konverzi do formátu
XML a příslušný soubor pak
uloží do adresáře EXPORT uvnitř
složky JAPO. Z této složky si pak
příslušný výkaz vyberete, až jej
budete odevzdávat na datovém
portálu, nebo se automaticky
otevře v programu Form Filler,
pokud se bude jednat o elektronické podání pro ČSSZ. Ve Form
Filleru můžete výkaz pro ČSSZ
zkontrolovat, libovolně upravovat
a pokud jste s ním spokojeni, stiskem jednoho tlačítka jej odeslat
do datové schránky ČSSZ.
Elektronické podání není nic
těžkého, je to jen nové a proto je
třeba se na něj v klidu připravit.

Zvýhodněný přechod na Konto pro Windows
Od začátku roku 2013 jsou
k dispozici programy Konto
a Sklad Profi síť i ve verzích pro
Windows. Na rozdíl od původních DOSovských verzí se jedná
o nativní Windows aplikace,
které ke svému běhu nepotřebují
emulaci DOSu (ať zabudovanou,
nebo doinstalovanou) a mohou
plně využít všechny prostředky
poskytované operačním systémem. Jedná se zejména o více
výkonu procesoru, více paměti
a rychlejší tisk.
Na rozdíl od „obyčejných“ aplikací pro Windows jsme se snažili
vzhled programu navrhnout tak,
aby byl co nejpodobnější původnímu Kontu. Nemusíte se tak nic
nového učit, ani řešit nad sebe
se kupící okna a jejich zavírání
křížky. Vše funguje tak, jak
jste zvyklí, včetně klávesových
zkratek a jednoduchého ovládání pomocí několika funkčních
kláves (a klidně i bez myši).
Dle našeho názoru jde u účetnictví o to, aby bylo možné otravné
zadávají jednotlivých pohybů

do programu co nejvíce „zmechanizovat“ a zbytečně nad ním
nepřemýšlet. Účetní mají často
naučeny určité kombinace kláves
a jakýkoliv Enter navíc je obtěžuje a zdržuje v práci.
V rámci nabídky aktualizací pro
rok 2014 jsme se rozhodli, že
uživatelům Konta a Skladu síť
přechod na verze pro Windows
cenově zvýhodníme. Tento
mimořádný, cenově zvýhodněný
upgrade je možné provést za
následujících podmínek:
• Původní DOSovskou verzi
programu Konto je nutné aktualizovat na verzi pro rok 2014.
Je to proto, aby byl možný přenos dat ze starého do nového
programu.
• Zvolenou variantu Konta
pro Windows pak získáte za
zvýhodněnou cenu (30% z ceny
plné verze). Příslušné zvýhodněné ceny pro jednotlivé varianty Konta a Skladu síť najdete
v následující tabulce. Ceny jsou
uvedeny bez DPH.

Program

Zvýhodněná cena

Konto A
Konto B
Konto C
Konto A - síť
Konto B - síť
Konto C - síť
Síťový sklad A
Síťový sklad B

1770 Kč
2520 Kč
3270 Kč
2655 Kč
3780 Kč
4905 Kč
870 Kč
1770 Kč

Při přechodu z Konta pro DOS
na Konto pro Windows není
podmínkou, abyste měli nový
program ve stejném rozsahu,
jako program původní. Můžete
přejít na vyšší variantu programu,
přikoupit si licence, případě zvolit nižší variantu. Vždy ale budete
platit jen zvýhodněnou cenu.
Tato mimořádná cenová akce
je časově omezena a platí od
11. listopadu 2013 do konce
ledna 2014.
Pokud nechcete na verzi pro Windows přecházet, nemusíte. Konto
pro DOS budeme nadále vyvíjet
a aktualizovat.

Využijte naše užitečné služby a školení
Se začátkem nového roku přicházejí nové povinnosti, řada z Vás si také (v rámci daňové optimalizace)
pořizuje nové PC a řeší pak přenos programů a dat ze starého počítače na nový. Abychom Vám se všemi
těmito problémy pomohli, nabízíme řadu užitečných služeb a školení.
V následujícím článku najdete
několik typických případů, které
ale mohou být v případě zájmu
individuálně přizpůsobeny Vašim
potřebám. Technické schopnosti
každého uživatele jsou různé, liší
se také zázemí, které má. Někdo
se může obrátit na své děti nebo
vnuky, pro které je práce s PC
hračkou. Jiný ale tuto možnost
nemá. Ať už je tedy Vaše situace
jakákoliv, v případě potřeby neváhejte a kontaktujte nás na telefonních číslech hot-line. Domluvíme
se na takové formě pomoci, která
pro Vás bude nejvýhodnější.
Pomoc s elektronickým
podáním na dálku
Několikrát jsme letos na hot-line
řešili situaci, kdy se někomu
vůbec nepodařilo připojit na
Portál daňové správy, protože
měl problém s počítačem nebo
operačním systémem. Uživatel
si tak sice výkaz ve formátu XML
vygeneroval, ale nebyl schopen
ho podat. A jako naschvál k této
situaci došlo těsně před předepsaným termínem odevzdání.
Pokud se vám něco podobného
stane, nepodléhejte panice. Stačí,
když nám vygenerovaný výkaz
ve formátu XML pošlete a my
elektronické podání provedeme
za vás. Po telefonu zkontrolujeme načtená data (údaje plátce,
hodnotu plnění apod.) a když
bude vše v pořádku, výkaz za Vás
odevzdáme. Mailem Vám potom
zašleme potvrzení o podání, které Vy doručíte na finanční úřad.

Vyřízení a nastavení
elektronického podpisu
Nosit na finanční úřad písemné potvrzení o provedeném
elektronickém podání je nesmysl.
Takový dokument je lepší rovnou
elektronicky podepsat a cestu na
úřad tím zcela odbourat. Vyřízení
elektronického podpisu na úřadě
a jeho nastavení v počítači ale
bohužel není nic jednoduchého.
Proto nabízíme pomoc i zde.
Zavedení elektronických
faktur ve formátu ISDOC
Uživatelé programu Konto
(případně Sklad Profi síť) mohou
využít novou možnost posílat své
odběratelské faktury v elektronickém formátu ISDOC. Pokud Vaši
odběratelé tuto možnost uvítají,
obraťte se na nás a my Vám se
zavedením této novinky pomůžeme. Uživatelé daňové evidence
případně nesíťového Skladu Profi
mohou přejít s vystavováním faktur na modul Skladu Profi síť (za
doplatek rozdílu cen) a případné
zaúčtování vystavených faktur do
daňové evidence se pak bude řešit přenosem dat mezi programy.
Zaškolení k elektronickému
podání výkazů a přiznání
Jestli něčemu chybí uživatelská
přívětivost a jednoduchost, tak
jsou to „elektronické produkty“
naší státní správy. Zejména pro
starší uživatele se může stát
elektronické podání daňového
přiznání nebo výkazů pro ČSSZ

noční můrou. A ono to přitom
není nijak složité, jen to tak vypadá. Rádi Vás provedeme celým
procesem a Vaše PC připravíme
tak, aby to bylo co nejjednodušší.
Přenos programů JAPO
na nové PC
Téma přenosu programů JAPO
na nové PC řešíme na hot-line poměrně často, proto jsme k němu
zpracovali podrobné návody.
I tak ale pro někoho může být
celá poměrně jednoduchá operace problémem, na který si bez
pomoci netroufne.
Programy JAPO Vám poběží na
jakémkoliv PC a je jedno, jestli na
nich budete mít Windows 7 nebo
Windows 8 (32 nebo 64 bitové).
Nejen z našich zkušeností ale
vyplývá, že lépe se Vám bude
pracovat s Windows 7. Systém
čtverců a chybějící tlačítko Start
u Windows 8 je pro mnoho uživatelů velkou komplikací.
Pokud se rozhodnete svoje PC
inovovat, kontaktujte nás. Naši
pracovníci mohou přijet k Vám
nebo zašlete nové PC (notebook
nebo jen „bednu“ od PC) k nám
a my provedeme instalaci u nás.
Možná je samozřejmě i telefonická asistence. V každém případě
ale doporučujeme provést kompletní zálohu programu a dat na
původním PC a to nejlépe s naší
telefonickou asistencí. Poradíme
Vám, co vše si nahrát, na co si
dát pozor apod. Dáme Vám tipy,
jak celou operaci zvládnout bez
problémů a co nejrychleji.

Jak si objednat
upgrade 2014?
Nové verze pro rok 2014 budou
v prodeji od 1. prosince 2013.
Od tohoto data také můžete
k objednání využít Asistent.
Nové Mzdy Profi s elektronickým
podáním výkazů pro ČSSZ jsou
ale k dispozici již nyní. Urychlili
jsme vydání programu, abyste
si mohli aktualizaci v předstihu
objednat, nainstalovat a elektronické podání si v klidu vyzkoušet
ještě letos, kdy je to nepovinné.
Třeba u mezd za listopad 2013.
Chcete-li si nové Mzdy pro rok
2014 objednat již nyní, stačí když
zavoláte na některé z našich
telefonních čísel. Budete-li mít
po ruce sériové číslo stávajících
mezd, nebo dokonce instalační
kód programu, budeme rádi.
Program Vám zašleme okamžitě
včetně návodů na použití elektronického podání. V případě zájmu
se můžete rovnou domluvit i na
příslušném zaškolení.
K objednávce můžete využít i program Asistent 2014 (v Hlavním
menu pod položkou Registrace
a doplňkové služby. Postup je
stále stejný, když si nebudete jisti,
zavolejte a rádi Vám pomůžeme.

Předplaťte si
upgrady na celý
rok 2014
I v roce 2014 bude nutné pravidelně aktualizovat účetní a mzdové
programy. Ať už bude vládnout
kdokoliv, můžeme očekávat velké množství změn, které budou
do určité míry negovat to, co se
schválilo v létech vlády pravice.
Kromě změn, které jsou vyvolány
novým Občanským zákoníkem,
můžeme očekávat i dlouho avizované zrušení superhrubé mzdy,
zásahy do daní, zrušení druhého
pilíře penzijního spoření a možná
i zvýšení odvodů na sociální
a zdravotní pojištění.
Od ledna 2014 se zavádí povinné
elektronické podání řady výkazů.
Předpokládáme, že stejně jako
v roce 2013 bude docházet ke
změnám ve formátu datových
zpráv, díky čemuž bude nutné
aktualizovat příslušné programy,
datové soubory a číselníky.
Kdo nebude „držet krok“, tomu se
může stát, že nějaký výkaz neodevzdá, protože mu např. daňový
portál nahlásí kritickou chybu.
Proto Vás, kteří jste to dosud
nevyzkoušeli, znovu upozorňuji
na výhodnost předplacených
aktualizací. A nejen jich.
Není v našich silách každého
z Vás jednotlivě upozorňovat
nebo dokonce hlídat. Snažíme
se budovat s každým uživatelem
nadstandardní vztahy, ale tohle
prostě nezvládneme.
Je proto důležité, abyste měli
přístup k internetu, pravidelně
kontrolovali co je v našich programech nového a aktualizované
verze si co nejdříve nainstalovali.

