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DYNAC - Účtovníctvo 5.3x - nové črty

• Evidencia IČ DPH a nového DIČ obchodných partnerov.
V programe môžete odteraz evidovať IČ DPH a nové DIČ vašich obchodných partnerov.
Keďže numerická časť IČ DPH je totožná s hodnotou DIČ, tak sa po zadávaní IČ DPH
automaticky inicializuje aj položka DIČ pokiaľ nie je vyplnená. Takisto je v programe
uchovaná aj pôvodná hodnota DIČ. Je to kvôli tomu, aby sa pri dodatočnej tlači
akýchkoľvek dokladov spred 1.5.2004 (Fa, pokl.doklad) vytlačila na výstupnom
dokumente pôvodná hodnota DIČ.
Pri zadávaní IČ DPH a nového DIČ sa vykoná kontrola zadávanej hodnoty v závislosti od
nastavenia v konfiguračnom programe (v časti predvoľby – parametre – firmy). Každá
z možností môže byť zapnutá [x] alebo vypnutá [ ].
[ ] IČ DPH musí byť vyplnené
[ x ] IČ DPH – kontrola platnosti prefixu (kódu krajiny)
[ x ] IČ DPH – kontrola platnosti sufixu (numerickej časti)
[ ] IČ DPH – kontrola platnosti sufixu aj u zahr.subjektov
[ ] DIČ - musí byť vyplnené (od v5.320)
[ x ] DIČ – kontrola platnosti (od v5.320)
V zátvorke sú uvedené prednastavené hodnoty po inštalácii novej verzie.

• Evidencia vlastného IČ DPH a DIČ.
Vlastné IČ DPH a nové DIČ môžete zaevidovať v konfiguračnom programe v časti
„Užívateľ - adresy“. Všetky ostatné pravidlá vrátane kontroly platnosti sú totožné
s popisom uvedeným vyššie.

• Rozšírenie názvu obchodného partnera na 90 znakov.
V doterajšej verzii ste mali možnosť evidovať názov vašich obchodných partnerov na 30
znakov. Nová verzia rozširuje položku pre názov až na 90 znakov, čo by malo byť
postačujúce aj pre extrémne dlhé názvy firiem.
Takisto v konfiguračnom programe máte možnosť zaevidovať názov vašej spoločnosti na
90 z doterajších 30 znakov.

• Nový číselník krajín s ISO kódmi.
V časti „Zoznamy-Krajiny“ môžete aktualizovať číselník krajín spolu s ich ISO kódmi. ISO
kódy sa používajú pri tvorbe rôznych medzinárodných označení napr. IČ DPH, IBAN kód
a pod. Pri kontrole platnosti zadávaného IČ DPH sa pre účely validácie používa práve
tento čísleník krajín. Dodaný číselník je už naplnený a užívateľ ho môže kedykoľvek
aktualizovať.
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• Použitie IČ DPH a DIČ na dokladoch.
Do 30.4.2004 sa na daňových dokladoch používalo ako povinný identifikačný údaj IČO a
DIČ. Od 1.5.2004 je povinným identifikačným údajom IČO, IČ DPH aj DIČ. V závislosti od
dátumu vystavenia dokladu resp. dňa zdaniteľného plnenia (po novom dňa dodania)
program automaticky na vytlačený doklad uvedie buď pôvodné DIČ a IČO alebo nové
DIČ, IČO a IČ DPH. Toto umožňuje aj dodatočné vytlačenie dokladov z obdobia pred
zmenami, kde bude vytlačené pôvodné DIČ.

• Inštalácia z iného zdroja ako diskety.
V konfiguračnom programe v časti „Počítač – Cesta k inštalačným súborom“ môžete teraz
zadať cestu, ktorá sa má prehľadať pri pokuse o inštaláciu. Znamená to, že odteraz
nemusíte inštalovať nové verzie výlučne z diskety, ale môžete si uložiť inštalačný balík
priamo na váš pevný disk a inštaláciu priamo spustiť z pevného disku. Pri definovaní
cesty k inštalačným súborom môžete uviezť namiesto „a:\“ napr. „c:\$dynac“ (bez
úvodzoviek). Pri pokuse o následnú inštaláciu bude program hľadať inštalačné súbory na
pevnom disku v priečinku c:\$dynac.

• Tlač v režime Windows.
Niektoré novšie typy tlačiarní nepodporujú tlač v režime DOS, resp. použivajú pre tlač tzv.
USB port, ktoré DOS nepodporuje. Preto sme do programu zabudovali možnosť tlače
v režime Windows. Táto možnosť eliminuje uvedené problémy pri tlači. Podmienkou je, že
máte na vašom počítači nainštalovaný ovládač tlačiarne, ktorý spolupracuje s DYNACom.
Tento ovládač Vám dodáme na vaše vyźiadanie bezplatne.
Tlač v režime Windows je dostupná od verzie 5.30 vrátane. Naše doterajšie skúsenosti
hovoria, že tlač v režime Windows je bezproblémová pri vyśších verziách Windows (W2K,
XP), menšie problémy sa vyskytli pri inštaláciách na platformách W95, W98, nie je to
však vždy pravidlom.
Od verzie v5.320 vrátane bolo odstránené časové zdržanie, ktoré sa vyskytlo v niektorých
systémoch v čase po zobrazení správy „Tlač úspešná !“ až po samotné vytlačenie
dokumentu. Tlač teda nastane bezprostredne po obdržaní uvedenej správy.

•

Koexistencia režimu DPH do 30.4.2004 a od 1.5.2004 (v5.310)
Keďže v jednom účtovnom období teraz existujú rôzne výstupné formuláre pre DPH (do
30.4.2004 platí iný formulár ako od 1.5.2004), program pri práci s DPH použije v závislosti
od nastavenia aktuálneho pracovného mesiaca (na obrazovke vpravo hore) kódy DPH a
formulár príslušný danému obdobiu. Pri generovaní zostavy „Daň z pridanej hodnoty“ je
smerodajný interval „od mesiaca – po mesiac“ pri špecifikovaní rozsahu zostavy. Program
kontroluje podľa rozsahu mesiacov, ktorý z formulárov má použiť. Nie je dovolené použiť
taký interval, ktorý prekrýva obdobie pred zmenami DPH s obdobím po zmenách. (Napr.
interval mesiacov 4-6 vám program nepovolí zadať, takže DPH pre kvartálnych plátcov
treba generovať na 2-krát, najprv treba zadať interval 4-4 a potom interval mesiacov 5-6).

• Nové kódy DPH od 1.5.2004. (v5.310)
V súvislosti so zmenami platnými od 1.5.2004 pribudli v programe DYNAC nové kódy
DPH. V nasledujúcom zozname sú uvedené len nové kódy a to v poradí
korešpondujúcom novému formuláru daňového priznania.
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Číslo
riadku v
novom DP
Výstup [04]
[05]

Kód DPH Popis

E19
TO

[10,11]

X19

[12,13]

TO19

[23,24]

O19
(v5.330)

Vstup

[16]

X19

[17]

E19

[25]

O19
O19K
O19B
O19X
O20,
O20K…

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku (§11)
Nadobudnutie tovaru prvým odberateľom pri
trojstrannom obchode (TO), pri ktorom nie je
povinnosť platiť daň podľa (§45 ods. 2)
Tovary a služby, pri ktorých príjemca platí daň
podľa
§69 ods.2 až 4
Tovary a služby, pri ktorých druhý odberateľ
platí daň podľa §69 ods.7. (Trojstranný obchod,
pri ktorom je druhý odberateľ príjemcom tovaru v
tuzemsku)
Rozdiel v základe dane a v dani po oprave
§25 ods.1 až 3
Daň zo služieb a tovarov, pri ktorých príjemca
platí daň podľa §69 ods.2 až 4 (§49 ods.2 písm.
b)
Daň z nadobudnutých tovarov z iného
členského štátu (§49 ods.2 písm.c)
Oprava odpočítanej dane
§53

(v5.330)

•

Možnosť ovplyvnenia riadkov vo výstupnej zostave DPH (v5.310)
Členenie kódov DPH v programe DYNAC vychádza z viacerých hľadísk. Pre tých
užívateľov, ktorí pre výpočet DPH používajú koeficient, sú určené okrem štandardných
kódov (napr. T19, D19 a pod.) ešte ďalšie kódy pre účely výpočtu koeficientu (T19K,
T19B, T19X, D19K, D19B...). Pre užívateľov, ktorí majú v evidencii ešte kvôli
neuplatnenej DPH z minulosti staré sadzby DPH, sú určené kódy ako T20, T14 a ich
koeficentové ekvivalenty. Vzhľadom na veľké množstvo kódov, v snahe o zjednodušenie
výstupnej zostavy DPH, sme zapracovali možnosť potlačenia zobrazovania zvolených
kódov vo výstupnej zostave. Tí užívatelia, ktorí používajú len niektoré z uvedených kódov,
majú možnosť z výstupnej zostavy vylúčiť kódy, ktoré nepoužívajú.
Uvedené nastavenie sa dá vyvolať na úrovni hlavného menu programu DYNAC v časti
DPH, kde sa objaví tabuľka s jednotlivými kódmi. V danej tabuľke môžete
medzerovníkom zobraziť/skryť daný riadok pre účely ich zobrazenia alebo potlačenia vo
výstupnej zostave. Všetky „čierne“ riadky budú vo výstupnej zostave zobrazené. Sivé
riadky v zostave zobrazené nebudú s výnimkou takých, ktoré vykazujú nejakú hodnotu,
aby sa dali odkontrolovať súčtové riadky výkazu DPH.
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•

Zmena spôsobu zaraďovania DPH (mesiac DPH) (v5.320)
Na základe oznámenia MFSR k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k DPH podľa
zákona č. 222/2004 sa od 1.5.2004 mení spôsob zaraďovania DPH podľa nasledovnej
citácie: „Platiteľ dane uplatní odpočítanie dane podľa podmienok §51 zákona
v zdaňovacom období, v ktorom vznikne právo na odpočítanie dane, ak do dňa podania
daňového priznania má k dispozícii doklad (faktúru alebo dovozný doklad).“
Z uvedeného vyplýva, že pri zaraďovaní DPH do výkazu nemusia byť splnené ďalsie
podmienky, ktoré sa vyžadovali v období pred 1.5.2004.
Program pokladá za posledný možný deň podania daňového priznania 25. deň v mesiaci,
to znamená, že DPH z dokladov, ktorých evidenčný dátum (posledný z dátumov – dátum
prijatia, vystavenia, zaúčtovania) je neskorší ako 25.mm.rrrrr, zaradí až do najbližšieho
možného obdobia.
Nasledovná tabuľka ilustruje na konkrétnych príkladoch spôsob, akým program v zhode
s vyššie uvedeným automaticky vyplní mesiac DPH pri účtovaní dane z pridanej hodnoty.

Deň dodania

Mesiac DPH

Mesiac DPH*

21.6.2004

Evidenčný dátum
(napr.dátum prijatia)
21.6.2004

6/2004

6/2004

21.6.2004

26.6.2004

6/2004

6/2004

21.6.2004

21.7.2004

6/2004

6/2004

21.6.2004

26.7.2004

7/2004

6/2004

21.6.2004

21.12.2004

11/2004

6/2004

21.6.2004

26.12.2004

12/2004

6/2004

* zaradenie v prípade ak sa nezohľadňuje evidenčný dátum (pozri Konf.program
[min.verzia v5.320] – predvoľby – parametre – daň z pridanej hodnoty – DPH od
1.5.2004: Zohľadnenie evidenčných dátumov pri zaraďovaní DPH).

•

Ostatné zmeny
-

Na faktúre bol text „Deň splatnosti“ zmenený na „Splatnosť do“ (v5.320)
Odstránená chyba pri pokuse o generovanie zostavy DPH v intervale mesiacov 1-4
(v5.320)
Odstránená chyba pri výbere kódov DPH z tabuľky, ku ktorej mohlo dôjsť v prípade ak
bolo zobrazenie niektorých kódov DPH potlačené. (v5.320)
Oprava vzorca pri výpočte koeficientu mesačným nárastom
Oprava chyby pri zadávaní novej pokladničnej knihy (v5.333)
Oprava chyby pri pri edícii faktúry, pri preberaní IČ DPH odberateľa do Fa (v5.334)
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•

Možnosť použitia fixného koeficientu (v5.330)
V programe pribudla možnosť zostavenia daňového priznania k DPH s použitím tzv.
fixného koeficientu. Ako fixný koeficient použijete koeficient z predchádzajúceho
kalendárneho roku. V programe naďalej zostáva možnosť výpočtu koeficientu metódou
mesačného nárastu. O tom, ktorú metódu pri zostavovaní daňového priznania k DPH
použijete rozhodnete pri špecifikovaní rozsahu zostavy DPH. Pri použití fixného
koeficientu si program túto hodnotu odpamätá a bude ju používať dovtedy, pokiaľ ju
nezmeníte alebo pokiaľ nezmeníte metódu výpočtu.
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