Změny v AdmWin ve verzi 2.86 od 2.85
Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 2.85, 2.84.
Pokud se přechází z verze nižší 2.84, je nutné před instalací nové verze provést zálohování - provede se update
do verze 2.84!!!
1. Obecné
V celkovém nastavení, v úloze “Při startu, volby“ doplněno zaškrtávací pole:
"Povolit více oken různých záznamů z jedné evidence" – při zaškrtnutí bude možné otevřít současně více
dokladů z jedné a téže evidence, např. zakázek - otevřít si několik různých zakázek vedle sebe. Určen jen pro
ty, kteří vědí, co dělají, okna si nemaximalizují a neztratí se mezi nimi. Samozřejmě zůstává, že není přípustné
otevřít jeden a tentýž doklad vícekrát - mohlo by dojít ke konfliktu, které provedené změny, z kterého okna
platí.
2. Přecenění zakázky, faktury vydané, vydaného dodacího listu dle nabídky
Do lokální nabídky v oblasti položek jednoho z nadpisu uvedených dokladů doplněna volba:
“Přec.dle nabídky“ – přecenění položek dokladu dle evidované nabídky. Zobrazí okno s výběrem nabídek.
Potvrzením vybrané nabídky se jednotlivé položky zpracovávaného dokladu vyhledávají v této nabídce, a
pokud se nalezne, dosadí se cena prodejní z nabídky. Skladové položky a položky z ceníku prací se
vyhledávají dle svého čísla. U ostatních položek se testuje naprostá shoda popisného textu.
3. EET
Doplněno odesílání rozpisu DPH v datové větě o evidované tržbě, i když není odesílaný doklad daňovým dokladem
z hlediska zákona o DPH (typicky stvrzenka, pokladní příjmový doklad bez záznamu DPH, zálohová faktura
hrazená v hotovosti). U plátců DPH nutno nastavit v úloze “EET nastavení“, kde je doplněno zaškrtávací pole:
“Odesílat rozpis DPH i u nedaňových dokladů (stvrzenka, pokladní příjmový, zálohová faktura)“ – odešle do
EET v datové větě (zprávě) o evidované tržbě rozpis DPH na základy a částky daně, popř. částky ve
zvláštním režimu DPH dle §89 (cestovní služby) a § 90 (prodej použitého zboží) i při zasílání dokladů, které
nejsou daňovým dokladem z hlediska zákona o DPH (typicky stvrzenka, pokladní příjmový doklad bez
záznamu DPH, zálohová faktura hrazená v hotovosti) - na dokladech není DPH uvedeno. Tuto volbu
využívejte minimálně v jen opodstatněných případech a vše pečlivě dokladujte. Tímto požadavkem může dojít
k rozporu mezi DPH uvedenou v datové větě do EET a následným skutečným dokladem (v případě záloh) a
různých doplatků pak o poměrové snížení DPH odesílaného do EET k původně vystavenému dokladu.
Upřednostněte ve své činnosti odesílání daňových dokladů do EET (fakturu, účtenku - prodejku). Tím se
vyhnete následným možným problémům. U neplátců DPH je tato volba neaktivní. Výchozí stav je v nově
instalovaných datech zaškrtnuto, při aktualizaci nezaškrtnuto. Je-li zaškrtnuto, pak se při vytváření datové věty
pro odeslání do EET vygeneruje rozpis DPH:
3.1 Ze stvrzenek a pokladních příjmových dokladů bez záznamu DPH
Je-li tento doklad dokladem o úhradě faktury se záznamem DPH (daňový doklad):
- částka platby je rovna nebo vyšší součtu základů a částek daně na faktuře (faktura může být vyúčtováním
zálohy, ke které nebyl vystaven daňový doklad a na faktuře jsou záznamy DPH na celé zdanitelné plnění)
s korunovým zaokrouhlovacím rozdílem, se do rozpisu přesunou záznamy DPH z této faktury.
- částka platby je nižší součtu základů a částek daně na faktuře (tj. jedná se o doplatek nebo částečnou úhradu
faktury nebo faktura může být vyúčtováním zálohy, ke které nebyl vystaven daňový doklad a na faktuře jsou
záznamy DPH na celé zdanitelné plnění)) se do rozpisu přesunou záznamy DPH z faktury snížené v poměru
částky platby k částce součtu základů a částek daně tak, aby součet základů a částek daně byl roven celkové
částce platby.
Upozornění! Z uvedeného důvodu jedním dokladem odesílaným do EET nehraďte více faktur!
Je-li tento doklad dokladem o platbě zálohy (zálohové faktury):
- jsou-li u zálohové faktury evidovány záznamy DPH k platbě zálohy (daňové doklady k platbě zálohy), sečtou
se z ní základy a částky daně dle jednotlivých sazeb
- nejsou-li, zjistí se celková hodnota položek zálohové faktury v jednotlivých sazbách daně, poměrem mezi nimi
rozdělí celková částka platby a z těchto jednotlivých částí vypočtou základy daně a částky daně dle § 37 odst.
2 zákona o DPH („shora“).
S takto zjištěnými základy a částkami daně se postupuje dle předchozího bodu, tj. jako by to byly záznamy DPH
na faktuře.
Není-li tento doklad dokladem o úhradě faktury nebo je, ale na faktuře není záznam DPH – celková částka se
rozdělí na základ a částku daně dle § 37 odst. 2 zákona o DPH (“shora“) s použitím nejčastější sazby daně
nastavené v základních údajích firmy. Není-li ta nastavena, použije se základní sazba DPH.
Na stvrzence a pokladním příjmovém dokladu bez záznamu DPH, není-li spojen s fakturou již odeslanou do EET,
je doplněno tlačítko:

„Rozpis DPH do EET“ – pokud již existuje rozepsání DPH, zobrazí již evidované rozepsání, jinak vyvolá
vygenerování rozpisu DPH dle výše uvedeného a zobrazí formou datového okna typu seznam se zkrácenou
nástrojovou lištou.
Ve sloupcích jsou uvedeny základ daně, sazba daně, částka daně, celková částka a režim DPH.
Režim DPH může být: běžné plnění nebo plnění dle § 89 - služby v cestovním ruchu, § 92 - použité zboží.
Změnou základu daně se vždy přepočte nastavenou sazbou částka daně k zadanému zakladu a celkem jakou
součet základu a částky daně. Změnou sazby nebo částky celkem se vždy vypočte znovu základ daně a daň
nastavenou sazbou z celkové částky včetně daně dle § 37 odst. 2 zákona o DPH (“shora“), tj. koeficientem
zaokrouhleným na 4 desetinná místa.
Do EET je v případě režimu dle §89 nebo §90 odesílána jen částka celkem!
Upozornění! Změnou částky stvrzenky po vytvoření rozpisu se nový nevygeneruje, byť by v něm byly všechny
řádky vymazány! Důvodem je možnost odeslání storna stvrzenky bez rozpisu DPH!
3.2 Zálohových faktur
S formou úhrady se zaškrtnutím EET v nastavení forem úhrady.
- jsou-li u zálohové faktury evidovány záznamy DPH k platbě zálohy (daňové doklady k platbě zálohy), sečtou
se z ní základy a částky daně dle jednotlivých sazeb
- nejsou-li, zjistí se celková hodnota položek zálohové faktury v jednotlivých sazbách daně, poměrem mezi nimi
rozdělí celková částka platby a z těchto jednotlivých částí vypočtou základy daně a částky daně dle §37 odst.
2 zákona o DPH (“shora“).
Do EET se odešle takto vypočtený rozpis DPH, popřípadě poměrově snížený, pokud částka součtu základů daně
a částek daně je vyšší částce k úhradě v záhlaví zálohové faktury.

Jen v DE
1. Výpočet sociálního a zdravotního pojištění OSVČ - doplněny hodnoty pro výpočet pojistného za rok 2018
a záloh na rok 2019.
Sociální:
- Pro přehled za rok 2018:
- Minimální roční vyměřovací základ pro hlavní činnost: 89 940,- Kč
- Minimální roční vyměřovací základ pro vedlejší činnost: 35 976,- Kč
- Rozhodná částka pro vedlejší činnost: 71 950,- Kč
- Maximální roční vyměřovací základ: 1 438 992,- Kč
- Pro výpočet záloh na rok 2019:
- Minimální měsíční vyměřovací základ pro hlavní činnost: 8 175,- Kč- z toho je min.záloha 2 388,- Kč
- Minimální měsíční vyměřovací základ pro vedlejší činnost: 3 270,- Kč - z toho je min.záloha 955,- Kč
- Rozhodná částka pro vedlejší činnost: 78 478,- Kč
- Maximální měsíční vyměřovací základ: 130 796,- Kč - z toho je maximální záloha 38 193,- Kč
- Minimální nemocenské pojištění nadále činí 138 Kč.
Zdravotní:
- Pro přehled za rok 2018 - minimální měsíční vyměřovací základ: 14 990,- Kč
- Minimální záloha na rok 2019: 2 208,- Kč

