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1 Kontakt

Autoři programu:
   ing. Pavel Židek  - programování
   ing. Rostislav Bartošík - analýza

Výrobce programu:
   KOPR software v.o.s.
   http://www.kopr.cz

Distributor:
   Ing. Rostislav Bartošík
 
Poradenská služba:
   Ing. Rostislav Bartošík
   telefon: 776 769 878, 603 749 422
   e-mail: jukpuk@centrum.cz
 

Tento návod zpracoval ing. Rostislav Bartošík,
graficky upravil ing. Pavel Židek

Upozornění:
Tento popis je podrobněji zaměřen na daňovou evidenci. Stati pro účetnictví jsou zaměřeny jen na obsluhu programu. 

2 Začínáme
2.1 První spuštění programu

Po prvém spuštění program nabídne aktivaci. Zvolíte zda budete vést daňovou evidenci nebo účetnictví. Zadáte licenční číslo, registrační číslo a název poplatníka. Pokud máte multilicenci zadáte multilicenční číslo a poté volbou Upravit název a registrační číslo přiřadíte jednotlivým multilicenčním číslům  ázev poplatníka (účetní jednotky). 
Po zadání jste v režimu Správce, ve kterém zadáte volbou Servis/Základní údaje/Údaje o poplatníkovi následující:

Základní údaje o podnikateli:
	- Podnikatel je plátce DPH (Ano / Ne)
	- Zdaňovací období DPH (není plátce / Měsíční / Kvartální)
    - Právní forma podnikání (vyplňuje se pokud vedete účetnictví)
	- Zkrácený název firmy (pro internetový bankovní styk)
	- Zástupce
	- Ulice
	- Obec
	- PSČ
	- Stát
	- Kde je registrován (živnostenský rejstřík, lékařská komora)
	- IČ (identifikační číslo - přebírá se do všech dokumentů) 
	- DIČ (daňové identifikační číslo - přebírá se do vystavených dokladů a daňového přiznání)
	- Rodné číslo podnikatele (přebírá se do daňového přiznání)

Seznam uživatelů oprávněných užívat program:
	- číslo uživatele (od 1 do 99)
	- přezdívka 
	- plné jméno
	- práva uživatele - přiřadí se uživatelská práva (možnost zadávání, oprav, mazání, tisků, zadávání příkazů do banky zasahování do knihy skladových pohybů)

Poslední údaj v této nabídce - zabezpečovací heslo nezadává správce, ale uživatel po svém prvním přihlášení volbou Servis / Základní údaje / Seznam uživatelů. Použije tlačítko Zadávat uživatele a poté tlačítko Oprava hesla a zadá údaj Heslo a Ověření hesla. V případě, že se rozhodnete heslo nezadávat, pak po hlášce Zadejte uživatelské heslo potvrdíte tlačítko OK bez zadání údaje.
Dále v této volbě nastavujete v režimu uživatele ostatní základní údaje. Po jejich zadání přistoupíte k zadávání implicitních hodnot. Význam údajů je popsán v Nápovědě v části Příklady zadání. Jak se program obsluhuje je uvedeno v části Ovládání programu.

2.2 Nastavení programu - základní údaje

Servis / Základní údaje - nastavení údajů o účetní (i neúčetní) jednotce

1. Střediska
	Pokud je potřebné mít vyčleněné informace o organizačních jednotkách z hlediska územního nebo činností, založíte pro tyto organizační jednotky střediska. Při zápisu účetních údajů pak přiřadíte účetnímu zápisu konkrétní středisko. V Tisku nebo v Rekapitulaci máte možnost výběru dle tohoto údaje. Pokud členění není nutné, nedoporučujeme střediska zakládat.
2. Seznam uživatelů 
	Slouží k vymezení osob, které mají oprávnění obsluhovat program. Každému z nich přiřazuje správce přístupová práva. K účetnímu zápisu se vždy přiřazuje informace, kdo zápis provedl. Pokud si účetnictví (evidenci příjmů a výdajů) provádí vlastník sám, musí se doplnit do seznamu i jako další oprávněná osoba (mimo správce) a zadat si přístupová práva. 
3. Seznam účtů P. Ú.
	Jde o soupis podnikatelských účtů jednotky vedených pěněžními ústavy se zadáním počátečních stavů a měny.  Do soupisu se neuvádějí soukromé účty.
4. Seznam maker
	Slouží k zadání maker pro peněžní deník, knihu pohledávek a závazků.
	V účetnictví lze zadat makra pouze pro deník.
5. Seznam zakázek
	Slouží jako další analytické hledisko. V Tisku máte možnost výběru dle tohoto údaje. 
6. Seznam objednávek
	Jde o soupis objednávek s bližší identifikací.
7. Seznam charakterů firem
	Slouží k formalizovanému zadání bližších údajů o obchodním partnerovi. 
8. Seznam obrázků
	V této části nastavujete cesty k uložení obrázků skladových položek a položek knihy dlouhodobého majetku
9. Zásoby
	V této volbě nastavíte údaje potřebné pro práci se skladem. I když sklad nepovedete, musíte v této volbě - část Nastavení menu pro OBCHOD určit, které volby budete v programu používat.
10. Automobil
	Systém umožňuje vést evidenci jízd automobilů, a to jak soukromých (náklady jsou vyčísleny podle zákona o cestovních náhradách z údajů Spotřeba paliva dle technického průkazu, Základní sazba, Počet ujetých kilometrů a Cena paliva), tak i automobilů vedených v účetnictví v knize dlouhodobého a drobného majetku (náklady vyčíslujete podle zákona o daních z příjmů podle účetních dokladů). Pokud se některé cesty opakují, máte možnost si předdefinovat údaje Cesta odkud, Cesta kam a Účel cesty.
11. Účtová osnova (jen "podvojné" účetnictví - jen Česká republika)
	Zde zadáváte účtovou osnovu se zadáním počátečních stavů a odkazů na čísla řádků výkazů. Pomůckou je vzorová účtová osnova. Lze zde nastavit kontrolu na zadávání čísel účtů dle účtové osnovy.
12. Definice cizích měn + počáteční stavy pokladny
	V této volbě zadáváte počáteční stav pokladny ve valutách. Předdefinované měny lze doplnit.

Důležité upozornění pro daňovou evidenci a účetnictví:
Cizí měnu lze zadávat jen v případě, že úhrada bude v této cizí měně provedena z účtu nebo na účet vedený v této cizí měně a zároveň jde o styk s třetími zeměmi nebo ostatními zeměmi EU. U plateb v hotovosti pokud bude částka uhrazena v příslušné valutě! Pokud nemáte devizový účet v příslušné měně a nejde o styk s třetími zeměmi nebo ostatními zeměmi EU, musíte přepočíst finanční hodnotu na Kč a do kurzu zadat 1

13. Kurz EUR pro informativní přepočet
    V této volbě zadáváte kurz € pro informativní přepočet v dokladech.
14. Počáteční stavy
	V této volbě zadáváte počáteční stav pokladny a případný převod průběžných položek z předchozího období.
15. Údaje o poplatníkovi
	Zde se uvádějí údaje, které se k poplatníkovi vztahují a které poplatník ze zákona uvádí na dokladech a písemnostech.

2.3 Nastavení programu - implicitní hodnoty

Servis / Implicitní hodnoty - nastavení programu a některých evidenčních údajů

1. Všeobecné nastavení
	V případě, že jako plátce DPH máte povinnost vykazovat DPH podle nákupu v prodejních cenách, aktivujete funkci zadávání prodejní ceny. Tuto funkci rovněž aktivujete v případě, kdy nevedete sklad v položkách zboží a kontrolu provádíte "korunou".
	Máte-li multilicenci, můžete v této volbě nastavit pořadí zobrazování jednotlivých licencí.
2. Slovník (prozatím není aktivován)
   Pro tisk dokladů ve vybrané řeči do zahraničí lze zvolit zatrhnutím příslušného políčka. Nabídka jazyka se bude průběžně doplňovat.
3. Definice rezervovaných operací
	V programu máte možnost definovat další analytické položky příjmové a výdajové. Pokud je zadáte, nabídnou se při zápisu do peněžního deníku, případně do knihy pohledávek a závazků.
4. Nastavení číslování dokladů
	V této volbě nastavíte číselné řady pro jednotlivé typy dokladů.
5. Ostatní předdefinované údaje
6. Všeobecně tisk
	Tiskové výstupy řídí tiskový manažer VPrint a KPrint který se dodává současně s programem JUKwin. V této volbě nastavujete údaje dokladu (doplňkové texty, tvar bankovního spojení a zobrazení střediska v dokladu), nastavení firemního loga a razítka.
7. Tiskové sestavy
	Volba je určena k zadání názvů dokladů (pokud chcete změnit námi dodaný název Doklad), popisu doplňkových a dodatkových textů, které vkládáte do dokladů a k zadání formy úhrad a převzetí zboží.

3 Popis některých zadání
3.1 Správce a uživatel

V nabídce Servis/Základní údaje/Seznam uživatelů lze nastavit přístupová práva a hesla jednotlivých uživatelů.

Uživatel
je osoba, která má oprávnění obsluhovat program. Každému uživateli přiřazuje správce přístupová práva. K účetnímu zápisu se vždy přiřazuje informace, kdo zápis provedl. Pokud si účetnictví (evidenci příjmů a výdajů) provádí vlastník sám, musí se doplnit do seznamu i jako další oprávněná osoba (mimo správce) a zadat si přístupová práva.

Správce
je osoba, zpravidla vlastník jednotky (poplatník daně z příjmů), určující kdo má oprávnění obsluhovat program a jaká má přístupová práva. Správce nemá možnost měnit oprávněné osobě jeho přístupové heslo. Při zadání uživatele mu zadá prozatímní heslo (heslo sdělí uživateli), které si následně uživatel změní sám.

Přístupové právo
stanovuje správce (zpravidla vlastník) jednotky. Určuje v něm, zda oprávněná osoba má možnost zadávat nová data, opravovat data, mazat data, zda má možnost tisknout, možnost dávat příkazy do banky a zasahovat do knihy pohybů.

Heslo
je kód, který umožní uživateli přístup podle přístupových práv do knih daňové evidence. Heslo si zadává každý uživatel sám.

3.2 Co je v zadávání...

Finanční hodnota
Finanční hodnota platby.

Datum (okamžik)
Tento datum definuje Zákon o dani z přidané hodnoty a Zákon o účetnictví.

Z hlediska Zákona o dani z přidané hodnoty:
1. V případě uskutečnění zdanitelného plnění, např. při prodeji zboží podle kupní smlouvy jde o časové zadání data vzniku povinnosti uplatnit daň na výstupu.
2. V případě přijatých zdanitelných plnění použitých pro podnikání, uskutečněných jiným plátcem,  jde o časové zadání data vzniku nároku na odpočet.

Z hlediska Zákona o účetnictví jde o okamžik uskutečnění účetního případu.

Daňové období
Týká se jen plátců DPH. Zdaňovací období je měsíční nebo čtvrtletní. Stanovení zdaňovacího období se odvíjí od výše obratu za předchozí kalendářní rok. Tato výše je stanovena v Zákoně o dani z přidané hodnoty.
V programu je u měsíčního plátce číselná řada od M01 do M12. U čtvrtletního plátce Q1 až Q4.

Číselné řady
Ke zpřehlednění průkaznosti účetních záznamů doporučujeme pro každý druh dokladů zakládaných do samostané složky zvolit samostatnou číselnou řadu. Např. číselnou řadu pro doklady mající charakter příjmu peněz pokladnou číselnou řadu od 1001, 1002 ... , pro doklady mající charakter výdaj peněz pokladnou číselnou řadu od 2001, 2002 ... apod. 

IČO (IČ)
Identifikační číslo specifikuje podnikatele, jeho obchodního partnera nebo instituci. Podle Živnostenského zákona je povinnost uvádět toto číslo na vystavených dokladech.

DIČ
Daňové identifikační číslo - povinný údaj na dańových dokladech. Přebírá se prostřednictvím IČO z Adresáře firem a partnerů.

Popis účetního případu
Jde o souhrnný popis účetního případu.

Peněžní ústav
Číslo vašeho podnikatelského účtu, které definujete v menu Servis / Základní údaje / Seznam účtů P. Ú., nebo číslo bankovního spojení obchodního partnera či instituce definované v adresáři firem a partnerů.

Středisko
Založení střediska je vhodné jen v případě nutnosti rozčlenění podnikatelských aktivit z hlediska druhu činnosti, nebo z hlediska územního. 

Druh operace
Jde o členění příjmů a výdajů potřebné pro zjištění základu daně z příjmů, případně pro splnění  povinností vyplývajících z dalších norem a předpisů.

Záznam
Údaj se vztahuje jen na plátce DPH. Povinnost blíže určit účetní případ z hlediska vzniku zdanitelného plnění a nároku na odpočet DPH je stanovena v Zákoně o dani z přidané hodnoty. Předdefinované záznamy mají vazbu na formulář Přiznání k dani z přidané hodnoty.

Zakázka
Analytický údaj umožňující další členění účetního případu.

Popis
Bližší popis souhrnného popisu účetního případu.

DPH [%]
Údaj o sazbě daně z přidané hodnoty vyjádřený v procentech. Vztahuje se na operace, u nichž vzniká zdanitelné plnění nebo nárok na odpočet DPH. 
U neplátců DPH, nebo u položek, na něž se DPH nevztahuje, se tento údaj nenabízí.

Základ daně [Kč]
Je cena za zdanitelné plnění, která neobsahuje DPH. U neplátců DPH nebo u položek, na něž se DPH nevztahuje, se tento údaj nenabízí.

DPH [Kč]
Je v případě daňového dokladu součin základu daně a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je výše sazby a ve jmenovateli číslo 100. U neplátců DPH nebo u položek, na něž se DPH nevztahuje, se tento údaj nenabízí. Za správnost zodpovídá ten, kdo daňový doklad vystavuje. 
U zjednodušeného daňového dokladu si výpočet DPH provádí ten, kdo doklad obdržel a za správnost výpočtu také zodpovídá.

Celkem
Jako údaj daňového dokladu jde o součet ceny bez daně a vypočtené hodnoty DPH. 
U neplátců DPH, nebo u položek, na něž se DPH nevztahuje, jde o finanční hodnotu položky účetního zápisu.

Evidenční číslo kupní smlouvy
Pořadové číslo, pod kterým je obdržený doklad od dodavatele zaúčtován v knize závazků

Dodavatel - IČO (IČ)
Jedná se o identifikační číslo dodavatele. Pokud ho neznáte, přiřaďte v knize firem dodavateli číslo z číselné řady 1 až 999 (pro každého jiné číslo).

Číslo kupní smlouvy (variabilní symbol)
Číslo, kterým označil doklad dodavatel, případně číslo identifikující platbu.

Konstantní symbol
Je čtyřmístný číselný kód blíže určující platbu. Kódy stanovuje závazně ČNB.

Specifický symbol
Bližší určení účtu u peněžního ústavu.

Peněžní ústav
Finanční instituce spravující finanční prostředky svým zákazníkům.

Kód banky
Čtyřmístný kód určující konkrétní finanční instituci z hlediska čísla účtu zákazníka.

Kód měny
Třímístné mezinárodní označení měny.

Kurz měny
Koeficiet na přepočet cizí měny na Kč.

Důležité upozornění pro daňovou evidenci a účetnictví:
Cizí měnu lze zadávat jen v případě, že úhrada bude v této cizí měně provedena z účtu nebo na účet vedený v této cizí měně a zároveň jde o styk s třetími zeměmi nebo ostatními zeměmi EU.  U plateb v hotovosti pokud bude částka uhrazena v příslušné valutě! Pokud nemáte devizový účet v příslušné měně a nejde o styk s třetími zeměmi nebo ostatními zeměmi EU, musíte přepočíst finanční hodnotu na Kč a do kurzu zadat 1.


Průběžné položky
Jsou položky charakteru převodu peněz z pokladny do peněžního ústavu a naopak, převod z pokladny do pokladny nebo převodu mezi účty peněžních ústavů.

4. Příklady zadání
4.1 Co je penežní deník

Obsahové vymezení stanovuje vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví.
Vedou ho jednotky, které jsou vyjmenovány v zákoně. 

Odpovídá také podmínkám pro vedení daňové evidence příjmů a výdajů.

Výdaje
Výdaji rozumíme úbytky peněžních prostředků v hotovosti nebo na účtech u finančních institucí (peněžních ústavů). 
V případě platby peněžním ústavem přebíráte v peněžním deníku údaje o platbě z knihy závazků (Převzít z knihy závazků). Provádíte-li platbu v hotovosti, použijete některou z dalších voleb pro přímý zápis do peněžního deníku.  V případě plateb do zahraničí v hotovosti, nebo tehdy, kdy platba měla být původně uhrazena z účtu u peněžního ústavu a byla uhrazena v hotovosti, volíte Převzít z knihy závazků.

Příjmy
Příjmy rozumíme nárůsty peněžních prostředků v hotovosti, nebo na účtech u finančních institucí (peněžních ústavů). 
V případě platby peněžním ústavem přebíráte údaje o platbě z knihy pohledávek (Převzít z knihy pohledávek). Provádíte-li platbu v hotovosti, použijete některou z dalších voleb pro přímý zápis do peněžního deníku. V případě plateb ze zahraničí v hotovosti nebo tehdy, kdy platba měla být původně uhrazena na účet u peněžního ústavu a byla uhrazena v hotovosti, volíte Převzít z knihy pohledávek.

Zadávání
Stiskem klávesy N, nebo ze základní nabídky volbou Edit/Nový a následnou volbou mezi
Příjmy a výdaji (pokladnou nebo peněžním ústavem)  volíte druh zápisu.

Příjmy
- převzít z knihy pohledávek
  Plátce DPH
  - běžný daňový doklad
  - zjednodušený daňový doklad
  - přenesení daňové povinnosti
  - příjem zálohy
  - jiný příjem 
Neplátce DPH
  - přímý zápis do peněžního deníku
  - příjem zálohy

Výdaje
- převzít z knihy závazků
 Plátce DPH
  - běžný daňový doklad
  - zjednodušený daňový doklad
  - přenesení daňové povinnosti
  - záloha zahrnovaná do základu daně
  - záloha neovlivňující základ daně
  - jiný výdaj
 Neplátce DPH
  - přímý zápis do peněžního deníku
  - záloha zahrnovaná do základu daně
  - záloha neovlivňující základ daňe



4.1.1 Úhrada převzetím z knihy závazku

1. Zadání nové položky vyvoláte v peněžním deníku stiskem klávesy N, nebo ze základní nabídky volbou Edit/Nový.
2. Protože jde o výdajovou položku, volíte Pokladna/Výdaje v případě platby v hotovosti, Peněžní ústav/Výdaje v případě platby převodem.
3. Volíte Převzít z knihy závazků.
4. V seznamu nezaplacených závazků vyhledáte příslušnou položku a potvrdíte OK.
5. Vyplníte údaje platby.
6. Zadání ukončíte opakovaným stiskem klávesy Enter, nebo potvrzením OK myší, případně stiskem klávesy F2 a Enter.

Poznámka: 
V případě částečné platby přepíšete nabízenou finanční hodnotu skutečně uhrazovanou částkou.

4.1.2 Nákup zboží v hotovosti - běžný DD


1. Zadání nové položky vyvoláte ze základní nabídky volbou Edit / Nový, nebo stiskem klávesy N.
2. Protože jde o výdajovou položku, volíte Výdaje.
3. Pokud splňuje obdržený daňový doklad všechny náležitosti stanovené v zákoně, volíte 
	Plátce DPH:  	Běžný daňový doklad
	Neplátce DPH: 	Přímý zápis do peněžního deníku

4. Vyplníte společné údaje dokladu.
5. V druhu operace volíte o jaký výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů jde - Nákup zboží.
6. Volíte
	Plátce DPH:	Příslušný záznam z nabídky
7. Případně vyplníte údaj Zakázka.
8. Pro upřesnění v popisu můžete např. specifikovat o jakou položku jde.
9. 	Plátce DPH:		 vyplní údaje z daňového dokladu týkající se sazby daně, základu daně a DPD. Hodnota celkem se spočítá.
       Neplátce DPH:	 vyplní údaj Celkem.
10. Po stisku klávesy Enter se zobrazí k vyplnění další položka nákupu, kterou vyplníte obdobně jako předchozí položku.
11. Nákup ukončíte stiskem klávesy F2 a Enter, nebo opakovaným stiskem klávesy           Enter, případně nevyplněním žádného údaje v dalším nabídnutém řádku a potvrzením OK.

4.1.3 Nákup zboží v hotovosti - zjednodušený DD

1. Zadání nové položky vyvoláte ze základní nabídky volbou Edit/Nový, nebo stiskem klávesy N.
2. Protože jde o výdajovou položku volíte Pokladna/Výdaje.
3. Pokud splňuje obdržený daňový doklad všechny náležitosti stanovené v zákoně, volíte
	Plátce DPH:		Zjednodušený daňový doklad
	Neplátce DPH: 	       Přímý zápis do peněžního deníku

4. Vyplníte společné údaje dokladu. 
5. V druhu operace volíte o jaký výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů jde - Nákup zboží.
6. Pokud nákup splňuje podmínky nároku na odpočet volíte příslušný záznam
	Plátce DPH:		Příslušný záznam z nabídky

7. Případně vyplníte údaj Zakázka.
8. Pro upřesnění v popisu můžete např. specifikovat o jakou položku jde.
9.	Plátce DPH:		vyplní údaje z daňového dokladu týkající se sazby daně a hodnotu Celkem
	Neplátce DPH:	       vyplní hodnotu Celkem

10. Po stisku klávesy Enter se zobrazí k vyplnění další položka nákupu, kterou vyplníte obdobně jako předchozí položku.
11. Nákup ukončíte stiskem klávesy F2 a Enter, případně nevyplněním žádného údaje v dalším nabídnutém řádku a potvrzením OK.

4.1.4 Přenesení daňové povinnosti

1.  Zadání nové položky vyvoláte ze základní nabídky volbou Edit/Nový, nebo stiskem   klávesy N.
2.  Protože jde o výdajovou položku volíte Pokladna/Výdaje.
3.  Pokud splňuje obdržený daňový doklad všechny náležitosti stanovené v zákoně, volíte Přenesení daňové povinnosti
4.  Vyplníte společné údaje dokladu. 
5.  V druhu operace volíte o jaký výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů jde.
6.  Pokud nákup splňuje podmínky nároku na odpočet volíte příslušný záznam 
7.  Případně vyplníte údaj Zakázka.
8.  Pro upřesnění v popisu můžete např. specifikovat o jakou položku jde.
9. Vyplníte údaje z daňového dokladu týkající se sazby daně, cenu za M. J., množství a hodnotu Celkem (základ daně),  
10. Po stisku klávesy Enter se zobrazí k vyplnění další položka nákupu, kterou vyplníte obdobně jako předchozí položku, případně odpočet zálohy
11. Nákup ukončíte stiskem klávesy F2 a Enter, případně nevyplněním žádného údaje v   dalším nabídnutém řádku a potvrzením OK.

Důležité upozornění:
Režim přenesení daňové povinnosti se týká jen plátců DPH v rámci tuzemska na činnosti vyjmenované v zákoně k DPH! Hodnota DPH se automatizovaně vyčíslí podle sazby DPH v tisku příslušného záznamu.

4.1.5 Zálohová platba v hotovosti - zahrnovaná do ZD

1. Zadání nové položky vyvoláte ze základní nabídky volbou Edit/Nový, nebo stiskem klávesy N.
2. Protože jde o výdajovou položku, volíte Pokladna/Výdaje v případě platby v hotovosti.
3. Volíte Záloha zahrnovaná do ZD.
4. Vyplníte společné údaje dokladu. 
5. Případně vyplníte údaj Zakázka.
6. Pro upřesnění v popisu můžete např. specifikovat o jakou položku jde.
7. Vyplníte hodnotu Celkem.
8. Po stisku klávesy Enter se zobrazí k vyplnění další položka nákupu, kterou vyplníte obdobně jako předchozí položku.
9. Nákup ukončíte stiskem klávesy F2 a Enter, případně nevyplněním žádného údaje v dalším nabídnutém řádku a potvrzením OK.

4.1.6 Zálohová platba v hotovosti - nezahrnovaná do ZD

1. Zadání nové položky vyvoláte ze základní nabídky volbou Edit/Nový, nebo stiskem klávesy N.
2. Protože jde o výdajovou položku, volíte Pokladna/Výdaje v případě platby v hotovosti.
3. Volíte Záloha neovlivňující ZD.
4. Vyplníte společné údaje dokladu. 
5. Případně vyplníte údaj Zakázka.
6. Pro upřesnění v popisu můžete např. specifikovat o jakou položku jde.
7. Vyplníte hodnotu Celkem.
8. Po stisku klávesy Enter se zobrazí k vyplnění další položka nákupu, kterou vyplníte obdobně jako předchozí položku.
9. Nákup ukončíte stiskem klávesy F2 a Enter, případně nevyplněním žádného údaje v dalším nabídnutém řádku a potvrzením OK.

4.1.7 Nákup od neplátce DPH

1. Zadání nové položky vyvoláte ze základní nabídky volbou Edit/Nový, nebo stiskem klávesy N.
2. Protože jde o výdajovou položku, volíte Pokladna/Výdaje v případě platby v hotovosti.
3. Volíte
	Plátce DPH:		Jiný výdaj
	Neplátce DPH:	Přímý zápis do peněžního deníku

4. Vyplníte společné údaje dokladu. 
5. V druhu operace volíte o jaký výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů jde.
6. Volíte
	Plátce DPH:		 Příslušný záznam z nabídky

7. Případně vyplníte údaj Zakázka.
8. Pro upřesnění v popisu můžete např. specifikovat o jakou položku jde.
9. Vyplníte hodnotu Celkem.
10. Po stisku klávesy Enter se zobrazí k vyplnění další položka nákupu, kterou vyplníte obdobně jako předchozí položku.
11. Nákup ukončíte stiskem klávesy F2 a Enter,  případně nevyplněním žádného údaje v dalším nabídnutém řádku a potvrzením OK.

4.1.8 Nákup v hotovosti, u něhož není nárok na odpočet DPH

1. Zadání nové položky vyvoláte ze základní nabídky volbou Edit / Nový, nebo stiskem klávesy N.
2. Protože jde o výdajovou položku, volíte Pokladna: Výdaje v případě platby v hotovosti.
3. Volíte
	Plátce DPH:		Jiný výdaj
	Neplátce DPH:	Přímý zápis do peněžního deníku

4. V druhu operace volíte o jaký výdaj neovlivňující základ daně se jedná 
5. Ve volbě záznamy volíte
	Plátce DPH:		Bez záznamu

6. Případně vyplníte údaj Zakázka.
7. Pro upřesnění v popisu můžete např. specifikovat o jakou položku jde.
8. Vyplníte hodnotu Celkem.
9. Po stisku klávesy Enter se zobrazí k vyplnění další položka nákupu, kterou vyplníte obdobně jako předchozí položku.
10. Nákup ukončíte stiskem klávesy F2 a Enter,  případně nevyplněním žádného údaje v dalším nabídnutém řádku a potvrzením OK.

4.1.9 Platba, na niž se nevztahuje DPH

1. Zadání nové položky vyvoláte ze základní nabídky volbou Edit / Nový, nebo stiskem klávesy N.
2. Protože jde o výdajovou položku volíte, Pokladna: Výdaje v případě platby v hotovosti.
3. Volíte
	Plátce DPH:		Jiný výdaj
	Neplátce DPH:	Přímý zápis do peněžního deníku

4. Vyplníte společné údaje dokladu. 
5. V druhu operace volíte o jaký výdaj jde 
6. Případně vyplníte údaj Zakázka.
7. Pro upřesnění v popisu můžete např. specifikovat o jakou položku jde.
8. Vyplníte hodnotu Celkem.
9. Zadání ukončíte stiskem klávesy F2 a Enter, případně potvrzením OK myší.

4.1.10 Úhrada převzetím z knihy pohledávek


1. Zadání nové položky vyvoláte ze základní nabídky volbou Edit/Nový, nebo stiskem klávesy N.
2. Protože jde o příjmovou položku, volíte Pokladna/Příjmy v případě platby v hotovosti, Peněžní ústav/Příjmy v případě platby převodem.
3. Volíte Převzít z knihy pohledávek.
4. V seznamu nezaplacených pohledávek vyhledáte příslušnou položku a potvrdíte ji klávesou Enter, nebo OK.
5. Vyplníte údaje platby.
6. Zadání ukončíte opakovaným stiskem klávesy Enter, potvrzením OK myší, případně stiskem klávesy F2 a Enter.


Poznámka: 
V případě částečné platby přepíšete nabízenou finanční hodnotu skutečně uhrazenou částkou.

4.1.11 Prodej zboží v hotovosti - běžný DD (Neplátce DPH -  příjmový doklad, plátce DPH - běžný daňový doklad se sazbou základní a sníženou)

1. Zadání nové položky vyvoláte ze základní nabídky volbou Edit/Nový, nebo stiskem klávesy N.
2. Protože jde o příjmovou položku, volíte Pokladna/Příjmy v případě platby v hotovosti.
3. Volíte
	Plátce DPH:		Běžný daňový doklad
	Neplátce DPH:	Přímý zápis do peněžního deníku
4. Vyplníte společné údaje dokladu.
5. V druhu operace volíte o jaký příjem jde - Prodej zboží.
6. Volíte záznam
	Plátce DPH:		Příslušný záznam z nabídky

7. Případně vyplníte údaj Zakázka.
8. Pro upřesnění v popisu můžete např. specifikovat o jakou položku jde.
9. Vyplníte údaje
	Plátce DPH:		daňového dokladu týkající se sazby daně, základu daně a DPH. Hodnota Celkem se spočítá.
	Neplátce DPH:	Celkem

10. Po stisku klávesy Enter se zobrazí k vyplnění další položka prodeje, kterou vyplníte obdobně jako předchozí položku.
11. Prodej ukončíte stiskem klávesy F2 a Enter,  případně nevyplněním žádného údaje v dalším nabídnutém řádku a potvrzením OK.

4.1.12 Přímý zápis do PD - prodej služby v hotovosti - běžný DD se sazbou základní a sníženou

1. Zadání nové položky vyvoláte ze základní nabídky volbou Edit/Nový, nebo stiskem klávesy N.
2. Protože jde o příjmovou položku, volíte Pokladna/Příjmy.
3. Volíte 
      Plátce DPH:		Běžný daňový doklad
	   Neplátce DPH:	Přímý zápis do peněžního deníku

4. Vyplníte společné údaje dokladu. 
5. V druhu operace volíte o jaký výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů jde - Prodej služeb.
6. Volíte záznam
     Plátce DPH:		Příslušný záznam z nabídky

7. Případně vyplníte údaj Zakázka.
8. Pro upřesnění v popisu můžete např. specifikovat o jakou položku jde.
9. Vyplníte údaje
      Plátce DPH:		daňového dokladu týkající se sazby daně, základu daně a DPH. Hodnota Celkem se spočítá.
	Neplátce DPH:	Celkem

10. Po stisku klávesy Enter se zobrazí k vyplnění další položka prodeje, kterou vyplníte obdobně jako předchozí položku.
11. Prodej ukončíte stiskem klávesy F2 a Enter,  případně nevyplněním žádného údaje v dalším nabídnutém řádku a potvrzením OK.


4.1.13 Přenesení daňové povinnosti - prodej v hotovosti


1.  Zadání nové položky vyvoláte ze základní nabídky volbou Edit/Nový, nebo stiskem klávesy N.
2.  Protože jde o příjmovou položku volíte Pokladna/Příjmy.
3.  Pokud splňuje obdržený daňový doklad všechny náležitosti stanovené v zákoně, volíte:
     Přenesení daňové povinnosti
4.  Vyplníte společné údaje dokladu. 
5.  V druhu operace volíte o jaký příjem zahrnovaný do základu daně jde.
6.  Volíte příslušný záznam, podle kterého se vyplní kód plnění 
7.  Případně vyplníte údaj Zakázka.
8.  Pro upřesnění v popisu můžete např. specifikovat o jakou položku jde.
9.	  Vyplníte údaje z daňového dokladu týkající se sazby daně, cenu za M. J.,  množství a hodnotu Celkem (základ daně),  
10. Po stisku klávesy Enter se zobrazí k vyplnění další položka nákupu, kterou vyplníte obdobně jako předchozí položku, případně odpočet zálohy
11. Nákup ukončíte stiskem klávesy F2 a Enter, případně nevyplněním žádného údaje v       dalším nabídnutém řádku a potvrzením OK.

Důležité upozornění:
Režim přenesení daňové povinnosti se týká jen plátců DPH v rámci tuzemska na činnosti vyjmenované v zákoně k DPH! Hodnota DPH se automatizovaně vyčíslí v tisku příslušného záznamu.


4.1.14 Zálohová platba v hotovosti přijatá


1. Zadání nové položky vyvoláte ze základní nabídky volbou Edit / Nový, nebo stiskem klávesy N.
2. Protože jde o příjmovou položku, volíte Pokladna: Příjmy.
3. Volíte Příjem zálohy.
4. Vyplníte společné údaje dokladu. 
5. Případně vyplníte údaj Zakázka.
6. Pro upřesnění v popisu můžete např. specifikovat o jakou položku jde.
7. Vyplníte hodnotu Celkem.
8. Po stisku klávesy Enter se zobrazí k vyplnění další položka nákupu, kterou vyplníte obdobně jako předchozí položku.
9. Zadání ukončíte stiskem klávesy F2 a Enter, případně nevyplněním žádného údaje v dalším nabídnutém řádku a potvrzením OK.

4.1.15 Vklad hotovosti vlastníka

1. Zadání nové položky vyvoláte ze základní nabídky volbou Edit/Nový, nebo stiskem klávesy N.
2. Protože jde o příjmovou položku, volíte Pokladna/Příjmy.
3. Volíte
	Plátce DPH:		Jiný příjem
	Neplátce DPH:	       Přímý zápis do peněžního deníku

4. Vyplníte společné údaje dokladu. 
5. V druhu operace volíte o jaký výdaj neovlivňující základ daně jde - Peněžní vklad vlastníka účetní jednotky.
6. Případně vyplníte údaj Zakázka.
7. Pro upřesnění v popisu můžete např. specifikovat o jakou položku jde.
8. Vyplníte hodnotu Celkem.
9. Zadání ukončíte stiskem klávesy F2 a Enter, případně nevyplněním žádného údaje v dalším nabídnutém řádku a potvrzením OK.

4.1.16 Převod peněz z peněžního ústavu do pokladny - výdej z P. Ú.

1. Zadání nové položky vyvoláte ze základní nabídky volbou Edit/Nový, nebo stiskem klávesy N.
2. Protože jde o výdajovou položku, volíte Peněžní ústav/Výdaje
3. Volíte
	Plátce DPH:		Jiný výdaj
	Neplátce DPH:    	Přímý zápis do peněžního deníku.

4. Vyplníte společné údaje dokladu. 
5. V druhu operace volíte Průběžné položky - Vyúčtování výběru hotovosti z účtu (dle výpisu).
6. Případně vyplníte údaj Zakázka.
7. Pro upřesnění v popisu můžete např. specifikovat o jakou  položku jde.
8. Vyplníte hodnotu Celkem.
9. Zadávání ukončíte stiskem klávesy F2 a Enter, případně nevyplněním žádného údaje v dalším nabídnutém řádku a potvrzením OK.

Poznámka: 
Tato položka musí mít protipoložku příjmovou.

4.1.17 Převod peněz z peněžního ústavu do pokladny - příjem pokladnou

1. Zadání nové položky vyvoláte ze základní nabídky volbou Edit/Nový, nebo stiskem klávesy N.
2. Protože jde o příjmovou položku, volíte Pokladna/Příjmy.
3. Volíte
	Plátce DPH:		Jiný příjem
	Neplátce DPH:	Přímý zápis do peněžního deníku

4. Vyplníte společné údaje dokladu. 
5. V druhu operace volíte Průběžné položky - Příjem hotovosti do pokladny výběrem z běžného účtu.
6. Případně vyplníte údaj Zakázka.
7. Pro upřesnění v popisu můžete např. specifikovat o jakou položku jde.
8. Vyplníte hodnotu Celkem.
9. Nákup ukončíte stiskem klávesy F2 a Enter, případně nevyplněním žádného údaje v dalším nabídnutém řádku a potvrzením OK.

Poznámka: 
Tato položka musí mít protipoložku výdajovou.

4.2 Co je deník (pro "podvojné účetnictví")

Veškeré účetní zápisy se provádějí v této knize. Přebírají se z ní údaje pro hlavní účetní knihu v agregovaném tvaru, výkazy a výpočet daně z příjmů a záznamovou povinnost k DPH.

Zadávání je rozděleno na skupiny jak v běžném režimu, tak i v režimu přenesení daňové povinnosti
·	zápis do deníku a související pomocné knihy
·	přímý zápis do deníku
·	úhrada zálohy
·	V zadávání je druh operace určen zadáním příslušných účtů MD a DAL
·	
·	Příklady zadávání pro účetnictví
·	
·	4.2.1 Předpis do deníku a knihy pohledávek
·	
·	1. Zadání nové položky vyvoláte ze základní nabídky volbou Edit/Nový, nebo stiskem klávesy N.
·	2. Volíte předpis do pohledávek
·	3. Vyplníte společné údaje dokladu
·	3. Volíte
·		Plátce DPH:		příslušný záznam a sazbu daně
·		Neplátce DPH:	nenabízí se záznam ani sazba daňe
·	4. Pro upřesnění v popisu můžete např. specifikovat zakázku o jakou položku jde a případně jednotkovou cenu
·	5. Vyplníte
·	      Plátce DPH:		údaje MD a DAL pro základ daně i DPH
·	                                                hodnota Celkem se spočítá
·		Neplátce DPH:	       údaje MD a DAL    hodnotu Celkem.
·	6. Zadáte další údaje potřebné pro specifikaci pohledávky
·	
·	4.2.2 Předpis do deníku a knihy závazků
·	
·	1. Zadání nové položky vyvoláte ze základní nabídky volbou Edit / Nový, nebo stiskem klávesy N.
·	2. Volíte předpis do závazků
·	3. Vyplníte společné údaje dokladu
·	3. Volíte
·		Plátce DPH:		příslušný záznam a sazbu daně
·		Neplátce DPH:	       nenabízí se záznam ani sazba daňe
·	4. Pro upřesnění v popisu můžete např. specifikovat zakázku o jakou položku jde a pří
·	5. Vyplníte
·	      Plátce DPH:		údaje MD a DAL pro základ daně i DPH
·	                                                hodnota Celkem se spočítá
·		   Neplátce DPH:	údaje MD a DAL     hodnotu Celkem.
·	6. Zadáte další údaje potřebné pro specifikaci pohledávky
·	
·	4.2.3 Úhrada předpisu
·	
·	1. Zadání úhrady položky, ktará byla zadaná formou předpisu vyvoláte ze základní nabídky volbou Edit / Nový, nebo stiskem klávesy N.
·	2. Volíte úhrada z pohledávek (závazků)
·	3. Vyhledáte příslušnou pohledávku (závazek) 
·	4. Doplníte společné údaje dokladu včetně účetní souvztažnosti
·	
·	Důležité upozornění:
·	Účetnictví (podvojné) vyžaduje dobrou znalost Zákona o účetnictví, Účetní standardy a také určitou praxi. Bez osvojení účetních norem a předpisů je vedení účetnictví hazardem.
·	Režim přenesení daňové povinnosti se týká jen plátců DPH v rámci tuzemska na činnosti vyjmenované v zákoně k DPH! Hodnota DPH se automatizovaně vyčíslí v tisku příslušného záznamu.
·	
·	
·	4.3 Kniha pohledávek
·	
·	Je určena k evidenci finančního vyjádření dluhu odběratelů nebo institucí vůči vám. U daňové evidence služí také k záznamové povinnosti k DPH a k evidenci majetku.
·	
·	U "podvojného" účetnictví jde o pomocnou knihu. V tomto případě přímý zápis do této knihy použijete jen pro zadání počátečního stavu neuhrazených pohledávek při zahájení účtování v tomto programu.
·	
·	Následující příklady se vztahují výhradně na daňovou evidenci.
·	
·	4.3.1 Vývoz zboží do zahraničí
·	
·	1. Zadání nové položky vyvoláte ze základní nabídky volbou Edit/Nový, nebo stiskem klávesy N.
·	2. Volíte Vývoz do zahraničí.
·	3. Vyplníte společné údaje dokladu.
·	4. V druhu operace volíte o jaký výdaj ovlivňující základ daně jde - Prodej zboží.
·	5. Pokud jde o prodej zboží se změnou vlastnického práva volíte záznam: Příslušný záznam z nabídky.
·	6. Případně vyplníte údaj Zakázka.
·	7. Pro upřesnění v popisu můžete např. specifikovat o jakou položku jde.
·	8. Vyplníte částku Celkem.
·	9. Po stisku klávesy Enter se zobrazí k vyplnění další položka prodeje, kterou vyplníte obdobně jako předchozí položku.
·	10. Prodej ukončíte stiskem klávesy F2 a Enter, případně nevyplněním žádného údaje v dalším nabídnutém řádku a potvrzením OK.
·	
·	4.3.2. Prodej výrobků - běžný DD
·	
·	1. Zadání nové položky vyvoláte ze základní nabídky volbou Edit/Nový, nebo stiskem klávesy N.
·	2. Volíte Prodej v tuzemsku.
·	3. Vyplníte společné údaje dokladu.
·	4. V druhu operace volíte o jaký příjem jde - Prodej výrobků.
·	5. Volíte záznam: Příslušný záznam z nabídky.
·	6. Případně vyplníte údaj Zakázka.
·	7. Pro upřesnění v popisu můžete např. specifikovat o jakou položku jde.
·	8. Vyplníte údaje
·		Plátce DPH:		daňového dokladu týkající se sazby daně, základu daně a DPH. Hodnota Celkem se spočítá.
·		Neplátce DPH:	Celkem
·	
·	9. Po stisku klávesy Enter se zobrazí k vyplnění další položka prodeje, kterou vyplníte obdobně jako předchozí položku.
·	10. Prodej ukončíte stiskem klávesy F2 a Enter, případně nevyplněním žádného údaje v dalším nabídnutém řádku a potvrzením OK.
·	
·	
·	Poznámka: 
·	V případě, že byla již dříve přijata záloha na prodej, volíte v posledním řádku nákupu v druhu operace volbu Odpočet zálohy zahrnované do ZD a do hodnoty Celkem zadáte finanční hodnotu přijaté zálohy se znaménkem minus.
·	
·	4.3.3 Zálohová platba od odběratele
·	
·	1. Zadání nové položky vyvoláte ze základní nabídky volbou Edit / Nový, nebo stiskem klávesy N.
·	2. Volíte Zálohová faktura.
·	3. Vyplníte společné údaje dokladu.
·	4. Případně vyplníte údaj Zakázka.
·	5. Pro upřesnění v popisu můžete např. specifikovat o jakou položku jde.
·	6. Vyplníte údaj Celkem.
·	7. Po stisku klávesy Enter se zobrazí k vyplnění další položka prodeje, kterou vyplníte obdobně jako předchozí položku.
·	8. Zadávání ukončíte stiskem klávesy F2 a Enter, případně nevyplněním žádného údaje v dalším nabídnutém řádku a potvrzením OK.
·	
·	4.3.4 Příjem neovlivňující základ daně
·	
·	1. Zadání nové položky vyvoláte ze základní nabídky volbou Edit / Nový, nebo stiskem klávesy N.
·	2. Volíte Jiná pohledávka.
·	3. Vyplníte společné údaje dokladu.
·	4.  V druhu operace volíte o jaký příjem jde - např. Ostatní.
·	5. Případně vyplníte údaj Zakázka.
·	6. Pro upřesnění v popisu můžete např. specifikovat o jakou položku jde.
·	7. Vyplníte údaj Celkem.
·	8. Po stisku klávesy Enter se zobrazí k vyplnění další položka prodeje, kterou vyplníte obdobně jako předchozí položku.
·	9. Zadávání ukončíte stiskem klávesy F2 a Enter, případně nevyplněním žádného údaje v dalším nabídnutém řádku a potvrzením OK.
·	
·	
·	4.4 Kniha závazků
·	
·	Je určena k evidenci finančního vyjádření vašeho dluhu vůči dodavateli nebo instituci. U daňové evidence slouží také k záznamové povinnosti k DPH a k evidenci majetku.
·	U "podvojného" účetnictví jde o pomocnou knihu. V tomto případě přímý zápis do této knihy použijete jen pro zadání počátečního stavu neuhrazených závazků při zahájení účtování v tomto programu.
·	
·	Následující příklady se vztahují výhradně na daňovou evidenci.
·	
·	4.4.1 Nákup materiálu - dovoz ze zahraničí
·	
·	Zápis se provede ve třech etapách
·	- zadání údajů z dokladu zahraničního dodavatele
·	- narovnání základu daně na JSD
·	- vyčíslením hodnoty DPH z JSD
·	
·	1. Zadání nové položky vyvoláte ze základní nabídky volbou Edit / Nový, nebo stiskem klávesy N.
·	2. Volíte Dovoz ze zahraničí.
·	3. Vyplníte společné údaje dokladu.
·	4. V druhu operace volíte o jaký výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů jde - Nákup materiálu .
·	5. Pokud nákup splňuje podmínky nároku na odpočet volíte příslušný záznam dle toho, kdo je správce daně nebo zda daň jen vyčislujete
·	
·		Plátce DPH:		Příslušný záznam z nabídky
·	 
·	6. Případně vyplníte údaj Zakázka.
·	7. Pro upřesnění v popisu můžete např. specifikovat o jakou položku jde.
·	8. Vyplníte
·		Plátce DPH:		příslušnou sazbu DPH a částku Celkem z dokladu zahraničního dodavatele
·		Neplátce DPH:	 údaj Celkem
·	
·	9. Po stisku klávesy Enter se zobrazí k vyplnění další položka nákupu, kterou vyplníte obdobně jako předchozí položku.
·	10. Nákup ukončíte stiskem klávesy F2 a Enter, případně nevyplněním žádného údaje v dalším nabídnutém řádku a potvrzením OK.
·	
·	
·	Upozornění: 
·	Obecně platí, že základ daně z JSD neodpovídá finanční hodnotě uvedené na dokladu zahraničního dodavatele a  zaúčtované v knize závazků (vliv kurzu, náklady na přepravu ...). Proto údaje základu daně vždy korigujete na položce v knize závazků po stisku klávesy D (volba Edit/Základ daně s JSD). Pouze korigovaný údaj základu daně se promítne do formuláře  přiznání k DPH. V evidenci záznamů DPH, v knize závazků i v peněžním deníku zůstanou původní finanční údaje zaúčtované položky. 
·	Pokud korekci neprovedete, finanční hodnoty závazku Dovoz ze zahraničí se do formuláře k přiznání DPH vůbec nepromítnou!
·	
·	Vyčíslení DPH zadáváte samostatným zápisem volbou Edit/Nový/Platba DPH celnici (ano/ne).
·	
·	4.4.2 Nákup v tuzemsku
·	
·	1. Zadání nové položky vyvoláte ze základní nabídky volbou Edit/Nový nebo stiskem klávesy N.
·	2. Volíte Nákup v tuzemsku.
·	3. Vyplníte společné údaje dokladu.
·	4. V druhu operace volíte o jaký výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů jde.
·	5. Pokud nákup splňuje podmínky nároku na odpočet, volíte záznam příslušný záznam z nabídky.
·	6. Případně vyplníte údaj Zakázka.
·	7. Pro upřesnění v popisu můžete např. specifikovat o jakou položku jde.
·	8. Vyplníte údaje
·		Plátce DPH:		z daňového dokladu týkající se sazby daně, základu daně a DPH. Hodnota Celkem se spočítá.
·		Neplátce DPH:	Celkem
·	9. Po stisku klávesy Enter se zobrazí k vyplnění další položka nákupu, kterou vyplníte obdobně jako předchozí položku.
·	10. Nákup ukončíte stiskem klávesy F2 a Enter, případně nevyplněním žádného údaje v dalším nabídnutém řádku a potvrzením OK.
·	
·	Poznámka: 
·	V případě, že byla poskytnuta záloha na nákup, volíte v posledním řádku nákupu v druhu operace volbu Odpočet zálohy zahrnované do ZD a do hodnoty Celkem zadáte finanční hodnotu poskytnuté zálohy se znaménkem minus.
·	
·	4.2.3 Nákup v tuzemsku neovlivňující základ daně
·	
·	1. Zadání nové položky vyvoláte ze základní nabídky volbou Edit/Nový nebo stiskem klávesy N.
·	2. Volíte
·		Plátce DPH:		Jiný závazek
·		Neplátce DPH:	Nákup v tuzemsku
·	3. Vyplníte společné údaje dokladu.
·	4. V druhu operace volíte o jaký výdaj neovlivňující základ daně se jedná.
·	5. Případně vyplníte údaj Zakázka.
·	6. Pro upřesnění v popisu můžete např. specifikovat o jakou položku jde.
·	7. Vyplníte údaj Celkem.
·	8. Po stisku klávesy Enter se zobrazí k vyplnění další položka nákupu, kterou vyplníte obdobně jako předchozí položku.
·	9. Nákup ukončíte stiskem klávesy F2 a Enter, případně nevyplněním žádného údaje v dalším nabídnutém řádku a potvrzením OK.
·	
·	5. HPP - příkazy do banky
·	
·	Příkazy k úhradě zapisujete v této knize volbou Edit/Nový s údaji:
·	
·	Datum úhrady převodního příkazu
·	Termínové určení, kdy má dojít k úhradě závazku platbou z vašeho účtu u peněžního ústavu.
·	
·	Význam tlačítek při zadávání nového příkazu do banky:
·	Doplnit platbu ze závazku
·	Při zadávání převodního příkazu se nabídnou neuhrazené nebo částečně uhrazené položky z knihy závazků. Touto volbou je doplníte do platebního příkazu.
·	
·	Část platby
·	Pokud chcete uhradit jen část finančního závazku vybrané položky, máte možnost touto volbou upřesnit výši její platby.
·	
·	Vyřadit platbu
·	Jde o vyřazení položky z platebního příkazu.
·	
·	Zpráva pro příjemce
·	Údaj, kerý se přenáší do některých souborů pro elektronícký přenos dat.
·	
·	Nová dodatečná platba
·	Volbu použijete, pokud do seznamu převodního příkazu potřebujete doplnit položku, která není zapsána v knize závazků.
·	
·	Oprava dodatečné platby
·	Volba umožňuje opravit údaje zadané jako Nová dodatečná platba.
·	
·	
·	6. Kniha záloh - jen pro "podvojné" účetnictví 
·	
·	Tato pomocná kniha slouží k evideci zálohových plateb
·	1. Zadání nové položky vyvoláte stiskem klávesy N, nebo ze základní nabídky volbou Edit / Nový.
·	2. Zvolíte
·		Vydaná záloha - u poskytnuté zálohy
·		Přijatá záloha  -  u obdržené zálohy
·	
·	3. Vyplníte společné údaje a potvrdíte OK.
·	
·	7. Zásoby
·	
·	7.1 Zásoby - seznam skladových položek
·	
·	Slouží k zadání položek skladu zboží, materiálů, vratných zálohových obalů a služeb, které poskytujete. 
·	
·	Před každým pohybem (výdej ze skladu, příjem na sklad, vlastní spotřeba) nebo při sestavování nabídky či objednávky, musí být položka doplněna do tohoto seznamu.
·	
·	Číslo položky
·	Dvanáctimístný interní kód položky. Musí být jedinečný.
·	
·	Číslo harmonizovaného systému
·	Osmimístné číslo využívané v zahraničním obchodě pro celní účely.
·	
·	Středisko
·	Označení střediska.
·	
·	Název položky
·	Označení položky skladu na třicet míst.
·	
·	Podrobný popis položky
·	Po stisku klávesy Insert je možné zadat podrobnější popis dané položky - 90 znaků na řádek, max. 30 řádků.
·	
·	Název obrázku
·	Jestliže v seznamu obrázků (uložené např.v  podadresáři  KOPR\picJUK) je obrázek (ve formátu JPG), které graficky specifikuje danou položku, lze zlepšit vizuální přehlednost daných zásob.
·	Umístění obrázků a aktivace se nastavuje volbou Servis / Základní údaje / Seznam obrázků / Nastavení cesty k obrázkům nebo v nabídce Zobrazit / Jiný náhled knih
·	
·	Druh položky
·	Kategorizace položky podle stejnorodosti. Seznam se zadává volbou Servis / Základní údaje / Zásoby / Seznam druhů zásob. Při zadávání položky skladu se údaj přebírá ze seznamu druhů zásob.
·	
·	Kategorie pro web
·	Označení kategorie pro výběr položek, určené k webové nabídce ceníku.
·	Seznam se zadává volbou Servis / Základní údaje / Zásoby / Seznam kategorií zboží pro web. Export ceníku lze provést volbou Servis / Internet / Export dat na web.
·	
·	Prodejní cena za jednotku
·	      Plátce DPH:		Sazba DPH, Základ daně, Cena s DPH - spočítá se sama
·		Neplátce DPH:	Cena položky
·	
·	
·	Při prodeji uplatňovat slevu
·	Volí se Ano nebo Ne. Pokud při prodeji stanovíte slevu z prodejní ceny, promítne se sleva jen u položek označených Ano.
·	
·	Povolit sečíst stejné položky
·	Volí se Ano nebo Ne. Pokud při prodeji (volba OBCHOD...) vyberete vícekrát stejnou položku, tak při volbě Ano se tato položka sečte do jedné výdejové položky (sečtení stejných položek není automatické, ale až po volbě Edit / Sečíst stejný druh zboží).
·	
·	Položku zahrnout do PDP
·	Volí se Ano nebo Ne. 
·	
·	Hlavní měrná jednotka
·	Údaj stanovující základní charakter jednotkového množství položky. Např. ks.
·	
·	Vedlejší měrná jednotka
·	Údaj stanovující jiný charakter jednotkového množství položky. Např. bedna.
·	
·	Počet hlavních jednotek ve vedlejší
·	Číslo stanovující množství hlavních měrných jednotek v jednotce vedlejší. Např. 12 (počet kusů v bedně).
·	
·	Množství uvádět v celých číslech
·	Volí se Ano nebo Ne. Pokud volíte Ano, lze při příjmu nebo výdeji zadávat množství počtu jednotek jen v celých číslech.
·	
·	Ocenění počátečního stavu - celková nákupní cena
·	Počáteční ocenění skladové položky.
·	
·	Počáteční stav materiál
·	Počet hlavních měrných jednotek počátečního stavu poožky skladu materiálu.
·	
·	Počáteční stav zboží
·	Počet hlavních měrných jednotek počátečního stavu položky skladu zboží.
·	
·	Minimální stav
·	Počet hlavních měrných jednotek minimálního stavu položky ve skladu.
·	
·	Počet položek
·	Skutečný stav položky ve skladu vyjádřený počtem hlavní měrné jednotky.
·	
·	Záruční doba
·	Údaj o poskytované záruční době položky. Zobrazuje se v Dodacím listu.
·	
·	Materiál nebo zboží
·	1. Zadání nové položky vyvoláte v otevřené knize zásob dvojím stiskem klávesy N, nebo ze základní nabídky volbou Edit / Nový / Nová položka.
·	2. Vyplníte společné údaje položky.
·	3. Zadání ukončíte opakovaným stiskem klávesy Enter, případně stiskem klávesy F2 a Enter.
·	
·	Materiál nebo zboží s rozpisem
·	1. Zadání nové položky vyvoláte v otevřené knize zásob dvojím stiskem klávesy N a R, nebo ze základní nabídky volbou Edit / Nový / Nová položka - s rozpisem.
·	2. Vyplníte společné údaje položky.
·	3. Po stisku klávesy Enter se zobrazí k vyplnění další položka, kterou vyplníte obdobně jako předchozí.
·	4. Zadávání ukončíte opakovaným stiskem klávesy Enter, stiskem klávesy F2 a Enter, případně nevyplněním žádného údaje v dalším nabídnutém řádku a potvrzením OK.
·	Poznámka: 
·	Tento zápis používáte při zadávání položky mající stejný charakter a cenu, ale mající různé velikosti, barvy a podobně. Tento zápis použijete také při zadání položky, která bude v různých střediscích.
·	
·	Zálohovaný vratný obal
·	1. Zadání nové položky vyvoláte v otevřené knize zásob ze základní nabídky stiskem klávesy N a O, nebo volbou Edit / Nový / Nový zálohovaný vratný obal.
·	2. Vyplníte společné údaje položky.
·	3. Zadání ukončíte opakovaným stiskem klávesy Enter, stiskem klávesy F2 a Enter, nebo potvrzením OK.
·	Poznámka: 
·	Týká se jen položek splňujících podmínky vratného zálohovaného obalu dle Vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, splňujících normu ČSN, u nichž je stanovena závazná cena a neúčtuje se u nich hodnota DPH.
·	
·	Důležité upozornění: 
·	Údaje ze skladu v žádném případě neslouží k evidenci obalů a k ohlašování údajů z evidence.
·	
·	Služba
·	1. Zadání nové položky vyvoláte v otevřené knize zásob stiskem klávesy N a S, nebo ze základní nabídky volbou Edit / Nový / Nová služba
·	2. Vyplníte společné údaje položky.
·	3. Zadání ukončíte opakovaným stiskem klávesy Enter, případně F2 a Enter, nebo potvrzením OK.
·	.
·	7.2 OBCHOD
·	
·	Tato část programu je určena pro skladové hospodářství. Vyvolává se z hlavní nabídky funkční klávesou F5, nebo volbou Kniha/Obchod - příjem/výdej/nabídka . Dále si zvolíte příslušný výdej, příjem, případně jiný pohyb ve skladu. Na základě tohoto výběru se dostanete do příslušného seznamu prodejů, nákupů atd. Potom již budete postupovat dle jednotlivých příkladů.
·	
·	Důležité upozornění: 
·	Tento modul bude moci být použit pro režim přenesené daňové povinnosti jen na vybrané komodity!
·	
·	
·	Zaúčtování do peněžního deníku, knihy pohledávek nebo do knihy závazků - viz Kniha skladových pohybů.
·	
·	Nastavení parametrů:
·	Servis / Základní údaje / Seznam druhů zásob - zde si zadáte druhy zásob dle vlastního uvážení, např. potraviny, drogerie apod.
·	Servis / Základní údaje / Zásoby / Seznam čísel harmonizovaného systému - zde si zadáte čísla harmonizovaného systému, která budete používat např. při vývozu
·	Servis / Základní údaje / Zásoby / Nastavení menu pro OBCHOD - zde lze vypnout tlačítka (volby), která nebudete využívat, např. prodej do zahraničí apod.
·	Servis / Základní údaje / Zásoby / Nastavení nákupu a prodeje -  zde si nastavujete, zda se vás program má ptát na zaúčtování skladového pohybu, případně zda se má pohyb zaúčtovat okamžitě
·	Servis / Základní údaje / Zásoby / Nastavení prodejní ceny zaokrouhlením - zde lze nastavit způsob zaokrouhlení celkové prodejní ceny
·	·	
Některé horké klávesy:
F5	vyvolání nabídky OBCHOD
Enter	potvrzení
F2	potvrzení zadávání
Esc	opuštění návrhu, nebo opuštění nabídky OBCHOD

Ctrl+L	při prodeji - uplatnění slevy
Ctrl+L	při nákupu - uplatnění nákladů

F12	při prodeji - zaokrouhlení dle vašeho nastavení
F12	při nákupu - ruční zaokrouhlení

Ctrl+P	potvrdit návrh + tisk

F9	zaúčtování prodeje/nákupu do PD, KP nebo KZ v knize skladových pohybů

Alt+5	kniha zásob
Shift+Alt+F5	skladové karty
Shift+Ctrl+F5	kniha skladových pohybů


Popis některých pojmů:
Náklady	rozumí se náklady na pořízení zboží, které vstupují do pořizovací ceny zboží. Např. přepravné, clo ...

7.2.1 Dodání zboží a služeb plátci DPH do EU

1. V otevřeném seznamu dodání zboží a služeb plátci DPH do EU stisknete klávesu N, nebo ze základní nabídky volíte Edit / Nový návrh ...
2. Vyplníte společné údaje
3. Z knihy zásob, která se vám automaticky otevře, vyberete stiskem klávesy Enter (příp. myší) označenou položku,
	Plátce DPH:		zkontrolujete příslušný záznam, zadáte množství, případně změníte nabízenou jednotkovou prodejní cenu, nebo prodejní cenu celkem
	Neplátce DPH:	zadáte množství, případně změníte nabízenou jednotkovou prodejní cenu, nebo prodejní cenu celkem

4. Postup podle potřeby opakujete
5. Pokud chcete poskytnout slevu, zadáte příslušné procento po stisku kláves <Ctrl+L>
6. Volbou Potvrdit zadávání <F2> ukončíte výběr položek a příslušný skladový pohyb se zobrazí v dodání zboží a služeb plátci DPH do EU  
7. V seznamu dodání zboží a služeb plátci DPH do EU  volíte Potvrdit návrh + tisk <Ctrl+P>, označíte sestavy (případně zrušíte označení) a zvolíte některou ze tří dalších nabízených voleb (v okně Potvrzení výdeje)
8. Doplníte údaje pro kupní smlouvu a po potvrzení OK (označili-li jste sestavu pro tisk) v programu VPrint pomocí ikonky tiskárny, nebo volbou Soubor / Tisk doklad vytisknete.

Důležité upozornění:
Použití cizí měny je striktně vázané jen na platby, které proběhnou v cizí měně na účtu vedeným v cizí měně. Cizí měnu nelze tedy použít v případě, kdy vlastní platba proběhne v Kč 
Poznámka: 
Použijete-li při potvrzování návrhu (pohybu) ve skladu volbu Pouze kontrolní TISK a budete-li chtít, aby se tento výdej ze skladu promítl v knize skladových pohybů (a následně i v knize pohledávek), musíte v seznamu vývozů do zahraničí volit dodatečně Potvrdit návrh + tisk <Ctrl+P> a dále např. Platba P. Ú.: pouze PŘEVOD dat do knihy pohybů.

7.2.2 Dodání zboží a služeb neplátci DPH do EU

Tato volba má obdobný charakter jako Prodej tuzemsko.

7.2.3 Vývoz do zahraničí

1. V otevřeném seznamu vývozů do zahraničí stisknete klávesu N, nebo ze základní nabídky volíte  Edit / Nový návrh "vývoz do zahraničí"
2. Vyplníte společné údaje
3. Z knihy zásob, která se vám automaticky otevře, vyberete stiskem klávesy Enter (příp. myší) označenou položku,
	Plátce DPH:		zkontrolujete příslušný záznam, zadáte množství, případně změníte nabízenou jednotkovou prodejní cenu, nebo prodejní cenu celkem
	Neplátce DPH:	zadáte množství, případně změníte nabízenou jednotkovou prodejní cenu, nebo prodejní cenu celkem
4. Postup podle potřeby opakujete
5. Pokud chcete poskytnout slevu, zadáte příslušné procento po stisku kláves <Ctrl+L>
6. Volbou Potvrdit zadávání <F2> ukončíte výběr položek a příslušný skladový pohyb se zobrazí v seznamu vývozů do zahraničí
7. V seznamu vývozů do zahraničí volíte Potvrdit návrh + tisk <Ctrl+P>, označíte sestavy (případně zrušíte označení) a zvolíte některou ze tří dalších nabízených voleb (v okně Potvrzení výdeje)
8. Doplníte údaje pro kupní smlouvu a po potvrzení OK (označili-li jste sestavu pro tisk) v programu VPrint pomocí ikonky tiskárny, nebo volbou Soubor / Tisk doklad vytisknete.

Poznámka: 
Použijete-li při potvrzování návrhu (pohybu) ve skladu volbu Pouze kontrolní TISK a budete-li chtít, aby se tento výdej ze skladu promítl v knize skladových pohybů (a následně i v knize pohledávek), musíte v seznamu vývozů do zahraničí volit dodatečně Potvrdit návrh + tisk <Ctrl+P> a dále např. Platba P. Ú.: pouze PŘEVOD dat do knihy pohybů.

7.2.4 Prodej tuzemsko

1. V otevřeném seznamu prodejů v tuzemsku stisknete klávesu N, nebo ze základní nabídky volíte Edit / Nový návrh "prodej v tuzemsku"
2. Vyplníte společné údaje
3. Z knihy zásob, která se vám automaticky otevře, vyberete stiskem klávesy Enter (příp. myší) označenou položku,
	Plátce DPH:		zkontrolujete příslušný záznam, zadáte množství, případně změníte nabízenou jednotkovou prodejní cenu, nebo cenu celkem
	Neplátce DPH:	zadáte množství, případně změníte nabízenou jednotkovou prodejní cenu, nebo cenu celkem
4. Postup podle potřeby opakujete
5. Pokud chcete poskytnout slevu, zadáte příslušné procento po stisku kláves <Ctrl+L>
6. Volbou Potvrdit zadávání <F2> ukončíte výběr položek a příslušný skladový pohyb se zobrazí v seznamu prodejů v tuzemsku
7. V seznamu prodejů v tuzemsku volíte Potvrdit návrh + tisk <Ctrl+P>, označíte sestavy (případně zrušíte označení) a zvolíte některou ze tří dalších nabízených voleb (v okně Potvrzení výdeje)
Důležité upozornění:
Použití cizí měny není u tuzemského prodeje možné. 

Poznámka: 
Použijete-li při potvrzování návrhu (pohybu) ve skladu volbu Pouze kontrolní TISK a budete-li chtít, aby se tento výdej ze skladu promítl v knize skladových pohybů (a následně i v knize pohledávek), musíte v seznamu prodejů v tuzemsku volit dodatečně Potvrdit návrh + tisk <Ctrl+P> a dále např. Platba P. Ú.: pouze PŘEVOD dat do knihy pohybů.

7.2.5 Pořízení dodávky z EU

1. V otevřeném seznamu pořízení dodávky z EU stisknete klávesu N, nebo ze základní nabídky volíte Edit/Nový návrh ...
2. Vyplníte společné údaje
3. Z knihy zásob, která se vám automaticky otevře, vyberete stiskem klávesy Enter (příp. myší) označenou položku,
	Plátce DPH:		zkontrolujete příslušný záznam, zadáte množství, případně změníte nabízenou jednotkovou prodejní cenu, nebo cenu celkem
	Neplátce DPH:	zadáte množství, případně změníte nabízenou jednotkovou prodejní cenu, nebo cenu celkem
4. Postup podle potřeby opakujete
5. Pokud chcete poskytnout slevu, zadáte příslušné procento po stisku kláves <Ctrl+L>
6. Volbou Potvrdit zadávání <F2> ukončíte výběr položek a příslušný skladový pohyb se zobrazí v seznamu prodejů v tuzemsku
7. V seznamu prodejů v tuzemsku volíte Potvrdit návrh + tisk <Ctrl+P>, označíte sestavy (případně zrušíte označení) a zvolíte některou ze tří dalších nabízených voleb (v okně Potvrzení výdeje)

Důležité upozornění:
Použití cizí měny je striktně vázané jen na platby, které proběhnou v cizí měně na účtu  vedeným v cizí měně. Cizí měnu nelze tedy použít v případě, kdy vlastní platba proběhne v Kč (Sk - u slovenské verze).

Poznámka: 
Použijete-li při potvrzování návrhu (pohybu) ve skladu volbu Pouze kontrolní TISK a budete-li chtít, aby se tento výdej ze skladu promítl v knize skladových pohybů (a následně i v knize pohledávek), musíte v seznamu prodejů v tuzemsku volit dodatečně Potvrdit návrh + tisk <Ctrl+P> a dále např. Platba P. Ú.: pouze PŘEVOD dat do knihy pohybů.

7.2.6 Dovoz ze zahraničí

1. V otevřeném seznamu dovozů ze zahraničí stisknete klávesu N, nebo ze základní nabídky volíte Edit/Nový návrh "dovoz ze zahraničí"
2. Vyplníte společné údaje
3. Z knihy zásob, která se vám automaticky otevře, vyberete stiskem klávesy Enter (příp. myší) označenou položku,
	Plátce DPH:		zkontrolujete příslušný záznam, zadáte množství, případně změníte nabízenou jednotkovou prodejní cenu, nebo prodejní cenu celkem
	Neplátce DPH:	zadáte množství, případně změníte nabízenou jednotkovou prodejní cenu, nebo cenu celkem
4. Postup opakujete podle potřeby
5. Zadáte hodnotu nákladů na pořízení zásob <Ctrl+L> (připadá-li to v úvahu)
6. Volbou Potvrdit zadávání <F2> ukončíte výběr položek a příslušný skladový pohyb se zobrazí v seznamu dovozů ze zahraničí
7. V seznamu dovozů ze zahraničí volíte Potvrdit návrh + tisk <Ctrl+P>, označíte sestavy (případně zrušíte označení) a zvolíte některou ze tří dalších nabízených voleb (v okně Potvrzení výdeje)

Důležité upozornění:
Použití cizí měny je striktně vázané jen na platby, které proběhnou v cizí měně na účtu  vedeným v cizí měně. Cizí měnu nelze tedy použít v případě, kdy vlastní platba proběhne v Kč.

Poznámka: 
Údaje základu daně z JSD se zadávají v knize závazků na konkrétní položce volbou Edit, Základ daně z JSD. Hodnota DPH se zadává volbou Platba DPH celnici (ano/ne).

Použijete-li při potvrzování návrhu (pohybu) ve skladu volbu Pouze kontrolní TISK a budete-li chtít, aby se tento příjem na sklad promítl v knize skladových pohybů (a následně i v knize závazků), musíte v seznamu dovozů ze zahraničí volit dodatečně Potvrdit návrh + tisk <Ctrl+P> a dále např. Platba P. Ú.: pouze PŘEVOD dat do knihy pohybů.

7.2.7 Nákup tuzemsko

1. V otevřeném seznamu nákupů v tuzemsku stisknete klávesu N, nebo ze základní nabídky volíte Edit/Nový návrh "NÁKUP v tuzemsku"
2. Vyplníte společné údaje
3. Z knihy zásob, která se vám automaticky otevře, vyberete stiskem klávesy Enter (příp. myší) označenou položku,
	Plátce DPH:		zkontrolujete příslušný záznam, zadáte množství, případně změníte nabízenou jednotkovou prodejní cenu, nebo prodejní cenu celkem
	Neplátce DPH:    	zadáte množství, případně změníte nabízenou jednotkovou prodejní cenu, nebo cenu celkem
4. Postup opakujete podle potřeby
5. Zadáte hodnotu nákladů na pořízení zásob <Ctrl+L> (připadá-li to v úvahu)
6. Volbou Potvrdit zadávání <F2> ukončíte výběr položek a příslušný skladový pohyb se zobrazí v seznamu nákupů v tuzemsku
7. V seznamu nákupů v tuzemsku volíte Potvrdit návrh + tisk <Ctrl+P>, označíte sestavy (případně zrušíte označení) a zvolíte některou ze tří dalších nabízených voleb (v okně Potvrzení výdeje)


Poznámka: 
Použijete-li při potvrzování návrhu (pohybu) ve skladu volbu Pouze kontrolní TISK a budete-li chtít, aby se tento příjem na sklad promítl v knize skladových pohybů (a následně i v knize závazků), musíte v seznamu nákupů v tuzemsku volit dodatečně Potvrdit návrh + tisk <Ctrl+P> a dále např. Platba P. Ú.: pouze PŘEVOD dat do knihy pohybů.
 
Související údaje: 
Datum (okamžik) , Splatnost, Vystavení, Daňové období, IČ, Popis účetního případu, Kód měny, Kurz měny, Záznam, Množství,  Zaokrouhlení, Číslo kupní smlouvy [variabilní symbol], Konstantní symbol, Specifický symbol, Peněžní ústav, Nákupní cena, Náklady

7.2.8 Nákup v tuzemsku od neplátce DPH

Tato volba se neplátcům DPH v programu JUKwin vůbec nenabízí.

1. V otevřeném seznamu nákupů od neplátců DPH stisknete klávesu N, nebo ze základní nabídky volíte  Edit / Nový návrh "nákup od neplátce DPH"
2. Vyplníte společné údaje
3. Z knihy zásob, která se vám automaticky otevře, vyberete stiskem klávesy Enter (příp. myší) označenou položku,
 	Plátce DPH:		volíte bez uplatnění DPH, zadáte množství, případně změníte nabízenou jednotkovou prodejní cenu, nebo prodejní cenu celkem
4. Postup opakujete podle potřeby
5. Zadáte hodnotu nákladů na pořízení zásob <Ctrl+L> (připadá-li to v úvahu)
6. Volbou Potvrdit zadávání <F2> ukončíte výběr položek a příslušný skladový pohyb se zobrazí v seznamu nákupů od neplátců DPH
7. V seznamu nákupů od neplátců DPH volíte Potvrdit návrh + tisk <Ctrl+P>, označíte sestavy (případně zrušíte označení) a zvolíte některou ze tří dalších nabízených voleb (v okně Potvrzení výdeje)

Poznámka: 
Použijete-li při potvrzování návrhu (pohybu) ve skladu volbu Pouze kontrolní TISK a budete-li chtít, aby se tento příjem na sklad promítl v knize skladových pohybů (a následně i v knize závazků), musíte v seznamu nákupů od neplátců DPH volit dodatečně Potvrdit návrh + tisk <Ctrl+P> a dále např. Platba P. Ú.: pouze PŘEVOD dat do knihy pohybů.

7.2.9 Výrobky - vlastní výroba

Tato volba umožňuje sestavovaní výrobku z položek skladu materiálu

Zkontrolujte si ve volbě Servis / Základní údaje / Zásoby / Nastavení menu pro OBCHOD, že máte označenou volbu Výrobky - vlastní výroba a potvrďte toto OK.

Ve volbě Servis / Implicitní hodnoty / Tiskové sestavy / Popis záhlaví dokladů si doplňte všechny názvy dokladů, zadejte si potřebné položky materiálů a služeb ve volbě Kniha / Zásoby a pak postupujte takto:

1. Zvolte Kniha / Obchod / Výrobky / Nový a zde si nadefinujte z čeho se výrobek skládá. Postup je obdobný jako prodej...
2. Po potvrzení zadání nového výrobku se vrátite zpět do Seznamu návrhů výrobků (vzorů). Zde zvolte tlačítko Výroba a dále Nová výdejka + odepsání materiálu ze skladu. Zde zadáte datum vystavení výdejky a množství výrobků, které se má vyrobit. Po potvrzení můžete si vytisknout doklad. 
3. Opakovanou volbou tlačítka Výroba můžete převést zkompletované výrobky do knihy zásob volbou Příjemka (převod výrobku na sklad). Vyberte a potvrďte datum, číslo výdejky (příjemky) a částku a zvolte ANO. Taktéž potvrďte datum. V nabídnutém zadání položky výrobku doplňte procento DPH výrobku (nabídne se pouze u zcela nově definovaného výrobku). Můžete si opět vytisknout doklad.
Tato výroba se projeví odpočtem spotřebovaného materiálu a načtení příslušného počtu výrobku v knize zásob . V knize pohybů se tento úkon zdokumentoval, který se dále nepřevádí do evidence a účetnictví.
4. Zvolíte-li Tisk, nabídnou se Vám tyto volby:
	- Kalkulace (náklady na zhotovení výrobku)
	- Rozpočet (ocenění výrobku)
	- Soupis materiálů a služeb (bez ocenění)
Jedná se o výpis položek materiálů definovaného výrobku...

7.2.10 Vlastní spotřeba

Vlastní spotřebou je rozuměna taková spotřeba, která slouží k  dosažení, zajištění a udržení příjmů.
Postup je obdobný jako u prodeje s tím, že se  pohyb dále nepromítá do daňové evidence. 
Skladové pohyby jsou uloženy v seznamu vlastních spotřeb.

7.2.11 Nabídka a objednávka

Postup je obdobný jako při nákupu nebo prodeji.
Přehled nabídek je uložen v seznamu nabídek, přehled objednávek v seznamu objednávek.

7.3 Kniha skladových pohybů

V této knize se evidují veškeré pohyby na skladě. Slouží výpočtu ocenění skladu a výpočtu skladových karet.
 
7.3.1 Zaevidování v knize skladových pohybů
. 
Zaevidování, tj. zapsání skladových pohybů příjem na sklad nebo výdej ze skladu do příslušné evidenční knihy (peněžního deníku, knihy pohledávek nebo knihy závazků) provedete volbou Zaúčtování v knize skladových pohybů <Shift+Ctrl+F5> s následnou volbou Zaúčtovat jeden aktuální skladový pohyb do evidence <F9> na příslušné položce. U dovozu je nutné následné dodatečné doplnění údajů z JSD. U „podvojného účetnictví“ se provede jen základní proúčtování bez možnosti analytiky. 

7.3.2 Skladové karty

V této části programu se počítají skladové karty položek zboží a materiálů <Shift+Alt+F5>. 
Vybranou položku pro tisk skladové karty buď potvrdíte stiskem klávesy Enter a dále budete volit Volba/ Tisk skladové karty nebo na příslušnou položku pouze najedete a stisknete klávesy Ctrl+P. V programu VPrint ji pak vytisknete volbou Soubor/Tisk  <Ctrl+P>.
Pohyb na skladové kartě lze porovnat i v grafickém zobrazení (Volba/Rekapitulace).
Pohyb skladové katry lze navíc exportovat do textového souboru (Volba/Export karty do textového souboru), který lze následně načíst např. do Excelu.

8. Kniha evidence jízd

Evidence jízd je určena k vykázání nákladů podle Zákona o cestovních náhradách za použití automobilu pro účely dosažení, zajištění a udržení příjmů v případě použití soukromého automobilu.
Takto vyčíslené náklady za příslušný rok zadáváte v závěrce v příloze 1, části E daňového přiznání.
V případě automobilu vedeného v knize dlouhodobého a drobného majetku používáte knihu jízd pouze k prokázání jízd. Náklady u těchto automobilů prokazujete doklady dodavatelů. Evidujete je zápisem do peněžního deníku, případně do knihy závazků.  

8.1.1 Zadání automobilu

1. Používaný automobil zadáte do seznamu automobilů volbou Servis / Základní údaje / Automobil / Seznam automobilů
2. Zadání nové položky vyvoláte stiskem klávesy N, nebo tlačítkem Nový automobil
3. Vyplníte údaje o automobilu a potvrdíte je OK

8.1.2 Jízda automobilem

1. Zadání nové položky v evidenci jízd <Alt+6> vyvoláte stiskem klávesy N nebo volbou Edit/Nový
2. Volíte Jízda automobilem - v případě zápisu služební jízdy
3. Zadáte údaje o služební jízdě, přičemž Konečný stav [km] a Sazbu [Kč/km] není třeba vyplňovat. Konečný stav se dopočítá ihned při zadávání údajů, sazba dodatečně v evidenci jízd po zvolení Edit / Dopočítat sazbu [Kč/km] (ze zadané spotřeby paliva dle technického průkazu, základní sazby a ceny posledního tankování). Zadané údaje potvrdíte OK.

8.1.2 Čerpání paliva

1. Zadání nové položky v evidenci jízd <Alt+6> vyvoláte stiskem klávesy N nebo volbou Edit/Nový
2. Volíte Čerpání paliva
3. Zadáte údaje o čerpání PHM a potvrdíte je OK

8.1.3 Servisní práce

1. Zadání nové položky  v evidenci jízd <Alt+6> vyvoláte stiskem klávesy N, nebo volbou Edit / Nový
2. Volíte Servisní práce - jedná se pouze o informativní zápis o servisních pracech
3. Zadáte příslušné údaje a potvrdíte je OK

Poznámka: 
U automobilu vedeného v knize dlouhodobého a drobného majetku údaj o spotřebě PHM a servisních pracech zadáváte do peněžního deníku. Tyto údaje v Knize evidence jízd jsou jen informativní.

9. Dlouhodobý a drobný majetek

Kniha slouží k evidenci dlouhodobého a drobného majetku. Kategorizace majetku je v Zákoně o daních z příjmů a ve Vyhláškách Ministerstva financí.
Samostatné seznamy dlouhodobého a drobného majetku získáte ve volbě Tisk/ Knihy/Dlouhodobý a drobný majetek  - viz Tisk knih v nápovědě.
Karty dlouhodobého majetku si vytisknete ve volbě Tisk/Tisk karty dlouhodobého majetku <Ctrl+P>

Příklad zadání nové položky:
1. Zadání nové položky vyvoláte v otevřené knize Dlouhodobý a drobný majetek <Alt+7> stiskem klávesy N nebo volbou Edit/Nový.
2. Podle charakteru položky volíte, o jaký majetek se jedná - např. Odpisovaný dlouhodobý majetek.
3. Vyplníte údaje o položce a v případě, že budete zadávat pro některý rok technické zhodnocení, je třeba doplnit i rok a hodnotu Tech. zhodnocení [Kč] celkem pro tento rok. Budete-li chtít zadat přerušené odpisování, taktéž je třeba doplnit rok a volit ano v údaji  Přeruš. odpis.
4. Zadávání ukončíte stiskem F2 a Enter, nebo potvrzením OK myší.

Budete-li zadávat Atypicky odpisovaný dlouhodobý majetek, musíte vždy vyplnit i údaje Rok, Odpis [Kč], případně Tech. zhodnocení [Kč] a případně Přeruš. odpis. až do konce odpisování.

Zadání Neodpisovaný dlouhodobý majetek je obdobné, jako ve výše uvedeném příkladu. Poslední možností zadání v knize dlouhodobý a drobný majetek je volba Drobný majetek.


Popis některých pojmů:
Datum pořízení
Datum, kdy  majetek přešel do vašeho vlastnictví podle Obchodního (Občanského) zákoníku.

Datum uvedení do užívání
Datum, kdy jste majetek začali užívat.

Datum zaúčtování
Datum, kdy jste majetek zapsali do daňové evidence.

Číslo dokladu v PD
Číslo, pod kterým jste majetek zapsali do daňové evidence.

Název předmětu
Označení, pod kterým jste majetek zapsali do daňové evidence.

Použití předmětu
Je to údaj popisující používání majetku.

Podrobný popis položky
Po stisku klávesy Insert je možné zadat podrobnější popis dané položky - 90 znaků na řádek, max. 30 řádků.

Název obrázku
Jestliže v seznamu obrázků (uložené např.v  podadresáři  KOPR\picJUK) je obrázek (ve formátu JPG), které graficky specifikuje danou položku, lze zlepšit vizuální přehlednost daných majetků.
Umístění obrázků a aktivace se nastavuje volbou Servis/Základní údaje/Seznam obrázků/Nastavení cesty k obrázkům nebo v nabídce Zobrazit/Jiný náhled knih

Středisko
Označení střediska.

Inventární číslo
Kód, kterým je majetek označen a pod kterým je evidován.

Vstupní cena
Finanční vyjádření ceny majetku definované v Zákoně o daních z příjmů a v souvisejících normách.

Způsob odpisu
Rovnoměrný (podle ročních odpisových sazeb),  nebo zrychlený (podle koeficientů). Sazby a koeficiety jsou definovány v  Zákoně o daních z příjmů.

Odpisová skupina
Údaj uvedený v Zákoně o daních z příjmů, podle kterého je stanovena doba odpisování dlouhodobého majetku.

Majetek
Údajem se myslí kategorizace majetku na majetek hmotný, nehmotný a finanční.


10. Adresář firem a partnerů

1. Zadání nové položky v otevřené knize Adresář firem a partnerů <Alt+8> vyvoláte stiskem klávesy N nebo volbou Edit/Nový.
2. Podle vztahu k partnerovi volíte, zda je :
	Odběratel i dodavatel
	Pouze odběratel
	Pouze dodavatel
	Ostatní
3. Zadáte údaje o obchodním partnerovi (instituci).
4. Zadávání ukončíte stiskem F2 a Enter, nebo potvrzením OK myší.

Poznámka: 
V případě plateb obchodním partnerům nebo institucím, u nichž jsou vždy stejné údaje variabilního symbolu, konstantního symbolu, specifického symbolu, zadáváte i tyto údaje. Např.: Okresní správa sociálního zabezpečení pro platby odvodů do fondu sociálního.

Popis některých pojmů:
DIČ: Daňové identifikační číslo přiřazené poplatníkovi Finančním úřadem.

Obchodní jméno: Název, pod kterým vystupuje poplatník ve styku s jinými poplatníky nebo institucemi. Jde o údaj z Živnostenského listu, Obchodního rejstříku či jiné evidence.

Dodatek
Další informace o partnerovi, která se dále nikde nepromítá.

Titul
Akademický nebo vědecký titul.

Příjmení, Jméno
To je snad jasné.

Ulice, Obec, PSČ, Stát
Adresa hlavní provozovny. Jde o údaj z Živnostenského listu, Obchodního rejstříku či jiné evidence.

Sleva při prodeji [%]
Procentní vyjádření slevy pro přepočet prodejní ceny skladové položky obchodnímu partnerovi.

Adresa na odesílání pošty
Adresa, na kterou chce obchodní partner posílat poštovní zásilky (40 znaků/řádek, max. 7 řádků).

Telefon, fax, e-mail
Telefonní číslo, faxové číslo, e-mail adresa (60 znaků/řádek, max. 40 řádků).

Poznámka
Další údaje o partnerovi (60 znaků/řádek, max. 99 řádků).

Charakter firmy
Další popis charakterizující danou firmu.

Číslo účtu
Číslo účtu u peněžního ústavu obchodního partnera či instituce.

Důležité upozornění: 
Z této knihy se přebírají údaje do dokladů a předepsaných evidencí k DPH. 


11. Úkoly

Jde o pomocnou evidenci poplatníka . Zadání nové položky v otevřené knize úkolů Úkoly <Alt+0> (0 je nula) vyvoláte stiskem klávesy N nebo volbou Edit/Nový.


12. Tisk

Ve volbě jsou výstupy ve formě dokladů, tiskových sestav a souborů XML. Zobrazují se pomocí programu KPrint, případně načtením údajů do fomulářů PDF.

12.1 Knihy

Přehled knih ve volbě Tisk/Knihy:
	Peněžní deník
	Pohledávky
	Závazky
	Jiný tiskový výběr knih
	Zásoby - seznam / ocenění
	Evidence jízd
	Dlouhodobý a drobný majetek
	Adresář firem a partnerů
	Úvodní stránky

Po zvolení konkrétní  knihy daňové evidence Tisk/Knihy se nabídne okno se stanovením výběrových podmínek tisku. 
Vlastní tisky se uskutečňují pomocí programu KPrint.

1. V peněžním deníku se nabízí volby
	Tisk strany - označíte jednu z těchto možností: Všechny stránky (a,, b), Stránka a), Stránka b)
	 Dle platby - označíte jednu z možností: Všechny platby,  Pokladnou (průb. zůstatky), Platby peněžním ústavem

2. V pohledávkách a závazcích se nabízí volby
	Dle úhrady - označíte jednu z možností: Všechny, Nezaplacené, Zaplacené
	Dle režimu - označíte jednu z možností: Bez rozlišení, Plátce DPH, Neplátce DPH
	Dle data - označíte jednu z možností: Daňové povinnosti/Datum, Splatnosti, Úhrady

3. V jiném tiskovém výběru knih se nabízí volby
	Dle definovaných operací - zde označíte ve volbě Tisk knihy, ze které knihy chcete tisknout a dále volíte např. Hospodářský výsledek, Výdaje neovlivňující základ daně apod.
	Dle jednotlivých operací - zde označíte ve volbě Tisk knihy, ze které knihy chcete tisknout a dále stiskem tlačítka Přidat operaci PŘÍJMY nebo Přidat operaci VÝDAJE volíte postupně případně i více operací najednou, např. Prodej zboží, Prodej služeb atd.
	Ocenění nákupu zboží v prodejní ceně - tato volba je určena pro poplatníky, kteří nevedou sklad a provádějí kontrolu "korunou"
	Stav financí v peněžním deníku - zde označíte ve Volba tisku, kterou informaci chcete získat, tzn. Stav financí, Průběžné zůstatky pokladny nebo Průběžný stav účtu P. Ú.
	Sumarizace příjmů a výdajů - zde označíte ve volbě Tisk knihy, ze které knihy chcete tisknout, případně si pomocí tlačítka Volba více měsíců upřesníte Tisk měsíce dle volby, nebo označíte sumarizace za celý rok 

Pro "podvojné" účetnictví je tato nabídka rozšířena o tisk knihy záloh a účtové osnovy  včetně počátečních stavů a odkazů na čísla řádků výkazů.

4. V zásobách se nabízí volby
	Tisk zásob - označíte jednu z možností: Seznam položek, Ocenění skladu
	Dle charakteru položky - označíte jednu z možností: Zboží/materiál, Zálohované vratné obaly, Služby

5. V knize evidence jízd se nabízí volba Výběr tisku - tentokrát můžete označit i více možností: Jízda automobilem, Čerpání paliva, Servisní práce. Máte-li zadáno více automobilů, lze využít i tlačítko SPZ.
	
6. V knize dlouhodobého a drobného majetku se nabízí volby
	Výběr majetku - označíte jednu z možností: Dlouhodobý majetek, Drobný majetek
	Charakter majetku - označíte jednu z možností: Odpisovaný, Neodpisovaný a také jednu z možností Vše, Hmotný, Nehmotný, Finanční
	Odpisová třída - označíte jednu z možností: Vše, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

	Téměř ve všech výše uvedených volbách nastavujete dále podmínku tisku dle data. Označíte-li volbu Netestovat datum, údaj ve volbě od - do bude ignorován. Použijete-li tlačítko Volba měsíce a některý měsíc vyberete, do volby  od - do se automaticky doplní údaj od prvního do posledního dne v příslušném měsíci. Údaj od - do lze také vyplnit přímým zadáním a může  zde být zadáno jakékoliv smysluplné datum. Dále je téměř ve všech výše uvedených nabídkách k dispozici i tlačítko Detail, kde máte možnost omezení výběru položek do tiskové sestavy Dle IČ, Dle zakázky (v rozpisu), Dle zadání uživatele, Dle střediska a Dle druhu položky (v zásobách).




12.2 Podklad pro přiznání DPH

Jde o tisky:
 - podkladu daňového přiznání k DPH ve formulářové podobě za vybrané daňové období.
-  tisky záznamů nákupových (A) a prodejových (B), 
-  souhrného hlášení k DPH,  
-  kontrolního hlášení

V hlavní nabídce ve volbě Tisk / Podklad pro přiznání DPH si tlačítkem Za období vyberete příslušný kvartál, nebo měsíc u měsíčních plátců DPH.

Vyplníte Základní údaje k přiznání DPH a  údaje pro Nárok na odpočet

Doplníte Datum sestavení přiznání DPH.

Výpočet a tisk
Z údajů daňové evidence peněžního deníku (přímé zápisy) , knihy pohledávek a knihy závazků a u "podvojného" účetnictví z deníku se naplňuje formulář  přiznání k  DPH. 
Tištěnou podobu vyvoláte tlačítkem Podklad pro přiznání k DPH, tlačítkem i zbrazíte Pokyny a oranžovým tlačítkem aktivujete vytvoření věty XML pro elektronické podání (místo uložení souboru se zhrazí v inormačním okně). 
 XML se vytváří i pro Souhrné hlášení a Evidenci PDP.

Rekapitulaci ročních údajů vyvoláte tlačítkem Roční vyúčtování DPH. Tyto údaje slouží ke zjištění koeficietu krácení nároku na odpočet.

Tlačítko Pro středisko vám umožní výběr záznamových povinností buď za VŠECHNA STŘEDISKA, nebo za zvolené středisko.

Tlačítkem A: nákup nebo B: prodej, zvolením příslušného záznamu a volbou Výběr všech operací získáte přehled všech položek (doporučujeme pečlivě si zkontrolovat s doklady i s formulářem DPH), které by měly být sečteny ve formulářové podobě podkladu pro přiznání DPH. Pozor na korekci v knize závazků - viz příklad v nápovědě: Nákup materiálu - dovoz ze zahraničí!

Upozornění:
V případě, že byl nárok na odpočet DPH krácen koeficientem, nelze použít formulářový podklad za poslední období v roce!


Souhrnné hlášení
V případě obchodních styků s ostatními státy Evropské únie podáváte elektronicky hlášení. Pro vytvoření tohoto souboru musíte nejdříve zadat potřebné po stisku tlačítka Základní vstupní údaje.
Pomocí tlačítka Souhrnné hlášení k DPH vytvoříte sestavu, ve které zkontrolujete úplnost údajů. Stiskem oranžového tlačítka vytvoříte XML soubor pro elektronické podání (místo uložení souboru se zobrazí v informačním okně).


Kontrolní hlášení
Ze záznamové povinnosti se vytvářejí soubory:
 A - plněnní, u kterých je plátce povinen přiznat daň a u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle §92a (A.1. až A.5.)
B - přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku (B.1. až B.3.)
Na konci popisu jednotlivých souborů je uveden počet nalezených případů. Při kontrole je nutné zkontrolovat, zda jsou u všech zobrazených položek vyplněny údaje ve všech sloupcích. 
Ze souboru A.5 a B.3 se do kontrolního hlášení přenáší jen sumarizace všech položek. Zobrazené dílčí případy jsou určeny jen ke kontrole

Důležité upozornění.
Prostřednictvím zadaného údaje IČO v deníku, knihách pohledávek a závazků se přebírá do souhrného a kontrolního hlášení údaj DIČ z knihy Adresář firem a partnerů.

Postup vytvoření souboru XML  je obdobný jako v předchozím případě.


12.3 Závěrka - daň z příjmů

Tiskové výstupy závěrky vyvoláte z hlavní nabídky volbou Tisk/Závěrka. Jedná se o tisk podkladů daňového přiznání k dani z příjmů ve formulářové podobě a to podle právní formy podnikání.

Před vlastním tiskem vyplníte příslušné údaje podle pokynů k  PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů.

Pro "podvojné účetnictví" je nutné dodržet postup výpočtu:
1. Výpočet daně z příjmů
2. Výpočet ostatních závěrkových tiskopisů včetně hlavní účetní knihy po uzavření.

12.4 Ostatní  závěrkové tiskopisy

V této nabídce jsou tiskové výstupy pro "podvojné účetnictví".
1. Počáteční stavy účtů.
   Jde o kontrolní sestavu pro otevírání účtů (701)
2. Měsíční sestavy hlavní účetní knihy a účetní sestavy rozvahy a výsledovky.
3. Sestavy roční závěrky.

Důležité upozornění: 
Veškeré výpočty v "podvojném" účetnictví jsou výhradně z údajů deníku, počátečních stavů účtové osnovy a údajů pro výpočet daně. Aby se naplnily aktuální údaje musí předcházet výpočtům ostatních závěrkových tiskopisů výpočet daně z příjmů.


12.5 Elektronické podání

Program poskytuje podklady pro požadované dokumenty. Je proto nezbytné podklady zkontrolovat prostřednictvím kontrolního systému daňového portálu
Počítač musí mít připojení na INTERNET. Stiskem tlačítka Elektronické podání se připojíte na DAŇOVÝ PORTÁL kde si vyberete příslušný formulář. Dále budete postupovat podle instrukcí daňového portálu. Jde o načtení souboru XML z místa kde je v počítači uložen, případnou opravu chyb s následným kontrolním tiskem a odeslání písemnosti. Pokud nemáte elektronický podpis ani datovou schránku, slouží formulář kontrolního tisku pro potvrzení správnosti odeslaných souborů vašemu správci daně.

Důležité upozornění: 
Před každou závěrkou volbou Servis/Operace s daty/Revize datových souborů projděte všechny nabídky a posuďte  zda zobrazené upozornění je chybou zadání.  Dále u plátců DPH zkontrolujte údaje ze záznamové povinnosti (A-nákup, B-prodej) s údaji, které jsou na jednotlivých řádcích formuláře k DPH!

Upozornění::
Program neřeší podklad pro opravné a dodatečné přiznání !!!





