Přesnější popis některých důležitých změn v programu OZO 2019
Verze 2019.004
Upozorňujeme, že od 1.4.2019 vstoupil v platnost zákon č. 80/2019 Sb., tzv.
daňový balíček, kterým se mění i Zákon o DPH č.235/2004 Sb. Přechodné období
bylo stanoveno na 6 měsíců kvůli zpracování daných změn – tj.do 30.9.2019.
1)
Při zadávání částek včetně DPH se ruší výpočet koeficientem
(zaokrouhleným na 4 desetinná místa), kterým vznikaly různé odchylky a nepřesné
výsledky. Nyní se částka včetně DPH bude rozpočítávat klasickým způsobem –
výpočet procentem.
2)
Při hotovostních úhradách, kdy se celková částka vystavovaného dokladu
zaokrouhluje na celé koruny, se již vzniklé zaokrouhlení nezahrnuje do
celkového základu daně.
Pro výpočet zaokrouhlení při uzavření faktury musíte zvolit, jakým způsobem je
faktura hrazena:

Platba:
Banka – pokud se zaokrouhluje, rozpočítá se do základu a DPH (jako dosud)
Hotovost – zaokrouhlení se dává do nezdaňované částky + dle nastavení doplní do modulu pokladna a EET
Platební karta – rozpočítá se do základu a DPH (jako dosud) + záznam do platebních karet
Dobírka – zaokrouhlení se dává do nezdaňované částky (nedoplní nic do pokladny ani do EET)

3)

U Opravného daňového dokladu se nyní tiskne DÚZP.

4)
Vzhledem k přechodnému období se mění XML struktury pro elektronické
podání kontrolního hlášení až od 1.10.2019. Kontrolní hlášení do 30.9.2019
budou podávána prostřednictvím stávající platné struktury kontrolního hlášení.
5)
U přiznání k DPH se XML struktury v souvislosti s daňovým balíčkem
nemění. Mění se pouze přiznání v tištěné podobě, kde byl vydán nový tiskopis
Přiznání k DPH verze 21
Upozornění k ukončení platnosti certifikátů k EET:
Uživatelé, kteří začali používat odesílání údajů do EET již v prosinci roku
2016, si budou muset překontrolovat platnost svých vygenerovaných certifikátů,
která je 3 roky:
http://epodpora.mfcr.cz/cs/seznam-okruhu/eet--certifikaty/jak-overit-dobuplatnosti-pokladniho-cer-4560

Pokud budete potřebovat pomoct s kontrolou, případně s vygenerováním nových
certifikátů a uložením do programu OZO, neváhejte a zavolejte. Rádi Vám
pomůžeme.
Dále jsme udělali některé drobné úpravy na přání uživatelů:
1)
Zobrazení a tisk konečných součtů (PS + OBRATY) za jednotlivé analytické
i rozvážné účty v tiskové sestavě Hospodaření středisek
2)
Pokud používáte jen u některého zboží doplňující popisy v ceníku skladu,
tak převod těchto popisů na fakturu se provede pouze v případě, že je u daného
zboří tento popis vyplněn. Samozřejmě také záleží na tom, zda máte v Nastavení
– Modifikace programu – Sklad, tyto popisy povoleny k tisku.
3) V této verzi je i vyřešen problém s deaktivací daňových přiznání k DPH,
který se občas u některých uživatelů objevil.

Verze 2019.003
Výkazy rozvahy, zisku a ztrát – ve verzi OZO2019.003 je potřeba v Podvojném
účetnictví – Uložené údaje – Rozvaha - Definice rozvahy vymazat řádek 97. Dále
musíte přesměrovat účet 429 do řádku 96 (místo původního řádku 97). Nutné i pro
vytvoření XML souboru za rok 2018.
DE – zápis do deníku již umožňuje rozepisování částek na více sloupců u
neplátce.
Saldokonto – v podvojném účetnictví i daňové evidenci je umožněn výstup do
Excelu.

Verze 2019.002
- k dispozici pouze pro účastníky školení k programu OZO 2019, kteří dostali
následující novinky v programu dříve:
DPH – pro kontrolu při vytváření souhrnného a kontrolního hlášení v XML
souboru, zobrazujeme konečné součty jednotlivých hlášení.

Souhrnné hlášení

Kontrolní hlášení

Banka - Příkazy k úhradě do souboru umožňují dotažení textu do poznámky ze
vzorů příkazů.
Fakturace – tisk faktur včetně barevného loga.
Fakturace – pokud máte druh faktury s nastavením převodu do pokladny, tak
program již automaticky stojí na volbě HOTOVĚ při uzavření faktury.

Verze 2019.001:
V nové verzi najdete řadu doplněných nástrojů ke GDPR (Nařízení EU 2016/679 –
obecné nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27.4.2016, které již nabylo
účinnosti 25.5.2018).
V menu Servis – Přehled GDPR si můžete vytisknou (klávesou F7-TISK) sestavužurnál s údaji provedených změn, které se týkají GDPR.

Staré záznamy v Přehledu GDPR lze vymazat při provádění ročních uzávěrkových
operací v menu Servis – Roční uzávěrka – GDPR.

Další důležité změny najdete také v menu Provozní moduly – Manager – Adresy
(pod klávesou F11-GDPR). Zde můžete přehledně zapisovat přidělené souhlasy se
zpracováváním údajů v rámci GDPR. Dále si můžete zvolit, podle jakých kritérií
si vyberete adresy k tisku. Také zde můžete jednoduše vymazat již nepoužívané
kódy adres (program automaticky hlídá, že zadaný kód neexistuje v žádné agendě)
nebo zrušit nadbytečné údaje (jména, telefony, e-maily apod.) ve vybraných
adresách.

…
Další důležitou změnou je doplnění DPPD (datum povinnosti přiznat daň) v modulu
Pohledávek a Závazků, kde jsme vyšli vstříc řadě uživatelů, kteří si tuto změnu
přáli. Pokud nové pole „Dat.PPD“ zůstane nevyplněné, bude se do „kontrolního
hlášení“ stále doplňovat datum DPH jako doposud. Pokud vyplníte pole „Dat.PPD“,
tak se automaticky toto datum doplní do podvojného účetnictví či daňové
evidence k údajům o DPH do kolonky DPPD.

Při zápise do přehledu Pohledávek a Závazků jsme přidali další odkazy kontrolu DIČ u zahraničních plátců a kontrolu v Insolvenčním rejstříku, abyste
si tyto údaje nemuseli ověřovat zvlášť v menu Manager - Adresy.

V neposlední řadě jsme na přání uživatelů, doplnili automatický převod
kurzových rozdílů do podvojného účetnictví. Můžete si také zvolit, zda budete
chtít změnit částku „Fakturováno“ v přehledu Pohledávek a Závazků, vč. zápisu
nového kurzu a uložení starého kurzu do poznámky. V Daňové evidenci se nově
bude nabízet jak sestava kurzových rozdílů, tak i převod kurzových rozdílů do
pohledávek a závazků.

…
V pro výpočty a tiskové sestavy v modulu DPH si nově můžete vybrat, který
způsob zaúčtování během roku nejvíce používáte – zda „Běžný“ či „Kontrolní“.
V Nastavení – Modifikace programu – Identifikace plátce se Vám objeví „Volba
zaúčtování“, kde si můžete nastavit následující varianty:
X - vždy si budete vybírat, jaké zaúčtování používáte (jako dosud)
B - Běžné zaúčtování
K - Kontrolní zaúčtování

Pro čtvrtletní plátce-právnické osoby, jsme upravili modul DPH – Daňové
přiznání – Výpočet. Nově se pro tyto plátce zobrazí „Výstup: daňové přiznání
nebo kontrola ke KH“.

…
V modulu Evidence skladu jsme si pro Vás v letošním roce připravili „Akční
ceník“, ve kterém si nastavíte vlastní prodej vybraného zboží v akčních cenách
po určitou dobu.

…

V modulu Banka jsme doplnili další údaje pro vytváření exportního souboru
příkazů k úhradě ve formátu GEMINI a MultiCash (v programu výběr pro export dat

„GEMINI“ a „MCASH“). Jedná se o stejné údaje, které dosud byly k dispozici
pouze ve formátu ABO, tj. název firmy, poznámku a rok/poř.číslo.

…
Samozřejmostí jsou také nové odpisové sazby pro rok 2019.

Tento výčet novinek neobsahuje zdaleka vše, co jsme pro Vás
v nové verzi OZO 2019 připravili…

Konkrétní způsob práce všech novinek
bude předveden na školeních k programu OZO
ve dnech
28.1.2019 (Praha) a 1.2.2019 (Liberec)
(informace najdete na www.ozo.cz)

