Novinky v aktuální verzi informačního systému TeamOnline k datu (27.3.2019)

Účetnictví
•

•
•
•
•

EET – možnost ručního rozdělení datové věty na dokladu při částečné hotovostní
úhradě faktury. Pokud se jedná o úhradu faktury vydané v hotovosti a pokladní
doklad příjmu je tvořen přes následníka příjem do pokladny. Je částka do evidence
EET rozdělena na základ a daň podle zdrojového dokladu. Pokud tvoříte úhradu
faktury do pokladny ručně bez přímé vazby na fakturu vydanou máte možnost
rozdělit částku na základ a daň pro odeslání EET ručně. Tuto možnost naleznete pod
tlačítkem Rekapitulace EET.
U dokladů typu bankovní výpis, objednávky nákupní a prodejní byl přidán sloupec
s identifikací přílohy (sponka).
V modulu Banka je možné pomocí nového parametru nastavit automatické
připojování příloh výpisů v PDF dle definovaného klíče z názvu (zákaznické rozšíření).
Aktualizován export sestav příloh (rozvaha a výkaz zisku a ztráty) k daňovému
přiznání právnických osob (EPO).
Evidence majetku – přidán číselník kategorizace majetku (rozpočtové organizace).

Legislativa (CZ)
•

•

•

•

•

•

•

Novelizace zákona o DPH platná od 1.4.2019 respektive 1.7.2019 ovlivňuje některé
funkce a postupy v programu TeamOnline. V následujícím přehledu jsme popsali
jakých oblastí se novinky týkají.
Opravný daňový doklad - zásadní novinkou je datum uskutečnění - “samostatného
plnění”. Jedná se o den, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy
základu daně.
Ruší se návaznost uplatnění ODD dodavatelem na den, kdy byl ODD prokazatelně
doručen protistraně (odběrateli). Nově tato závislost nahrazena povinností vystavit
opravný daňový doklad a vynaložit nezbytné úsilí k jeho doručení a to do 156 dnů od
uskutečnění plnění. Nezbytné úsilí je třeba chápat jako odeslání e-mailem, podání na
poště…, plátce není odpovědný za to, že ve lhůtě 15 dnů doklad příjemce obdrží.
Povinnost vystavení “Dokladu o použití” v případech realizace “plnění”, která nejsou
obvykle hrazena (dočasné nebo trvalé použití hmotného majetku pro činnosti, které
nejsou ekonomickou činností, dodanění v režimu nabytí majetku vlastní činností,
vratné obaly).
V systému TeamOnline je možné založit novou knihu dokladů v modulu faktur s
názvem “Doklad o použití”. Doklad neobsahuje označení osoby, pro kterou se plnění
uskutečňuje, ani její identifikační číslo.
Změna výpočtu DPH - částečnou změnou způsobu výpočtu daně novela sleduje
dosažení stejného výsledku při obou způsobech výpočtu. Od 1.4.2019 se tak ruší
možnost zaokrouhlení DPH na celé koruny a při zpětném výpočtu DPH se nepoužívá
zaokrouhlení koeficientu.
Souhrnný daňový doklad - novinkou je možnost vystavit souhrnný daňový doklad i na
jedno plnění, kterému předcházela úplata a obojí se realizovalo v jednom období.

Ostatní
•
•

Sestava pro evidenci elektroodpadu – RETELA (placený modul).
Sestava pro evidenci obalů – EKO-KOM (placený modul).

