Bližší informace o verzi OZO 2022.003:
Od 28.2.2022 budete nově všechny formuláře (Přiznání k dani z přidané hodnoty, Kontrolní
hlášení, Souhrnné hlášení a Daně z příjmů) načítat na novou verzi daňového portálu,
který má název MOJE DANĚ (www.mojedane.cz). Ke změně dochází zejména dle posílení
bezpečnostních prvků portálu MOJE daně.
Z těchto důvodu je nutné nainstalovat i novou verzi OZO 2022.003!
Vzhledem k tomu, že nový portál by mohl většině z Vás dělat problémy, chci Vám nabídnout
podrobný postup, jak se na portálu „Moje daně“ orientovat:
Výstupy z programu OZO 2022 budete provádět tak, jak jste dosud zvyklí. Po samotném
vygenerování daných přiznání/hlášení se objeví tabulka pro výběr odkazu na kontrolu
(příp. odeslání přes portál). Zde si vyberete volbu „Portál Moje daně“:

Následně se Vám objeví vyvolaný odkaz na stránky tohoto portálu, kde si vyberete volbu
„Můj počítač“ a dáte „PROCHÁZET“:

Na další obrazovce vyberete daný soubor, dle Vašeho nastavení (je uvedeno i na
1.obrazovce, kde jsme zvolili odkaz „Portál Moje daně“) a zvolíte „Otevřít“:

Následně se otevře další okno, kde zvolíte „NAČÍST DO STEJNÉHO TYPU FORMULÁŘE“ a
dáte volbu „POKRAČOVAT“.
Pokud byste zvolili volbu „Načíst do formuláře pro aktuální zdaňovací období“,
tak by to ponechalo pouze informace o firmě, ale vymazalo by to jednotlivé řádky
formuláře.

Další obrazovka je již podobná starší verzi. Zkontrolujete data volbou „PROTOKOL
CHYB“, případně upravíte data, můžete si formulář vytisknout či odeslat. Následně
můžete volbou “NAČTENÍ SOUBORU“ pokračovat v kontrole dalšího přiznání či
hlášení. Pokud používáte „Datové schránky“, tak ve většině případů zde pouze
zkontrolujete jednotlivá přiznání/hlášení. Následně je odešlete přímou volbou
z programu OZO - zvolením volby „Datová schránka“.

Při použití volby „ODESLÁNÍ PÍSEMNOSTI“ si zvolíte způsob, jakým chcete daná
přiznání/hlášení odeslat:

Další postup je již stejný, jak jste byli dosud zvyklí. Vytisknete si E-TISKOPIS
k podpisu, uložíte si potvrzení o odeslání. Pro další hlášení zadejte NOVÉ PODÁNÍ.

…
Dále jsme ve verzi 2022.003 upravili i menu „Přístupová práva“. Pro lepší
orientaci, u kterého uživatele se nacházíme, jsme v levém spodním rohu přidali
přehled jednotlivých práv. Dále jsme přidali novou volbu „Jméno zodpovědné
osoby“, kterou můžete použít zejména u osob, které nemají všechna práva jako
HLAVNÍ ÚČETNÍ.

Pokud v „Přístupových právech“ nebude vyplněno „Jméno zodpovědné osoby“, tak se
u uživatele, který má nastaveno HLAVNÍ ÚČETNÍ – „NE“, bude pokaždé zobrazovat
volba pro výběr odpovědné osoby při zápisu v dalších agendách (např. účetnictví):

…

Také jsme upravili vkládání dokladů ve všech agendách (včetně roční uzávěrky) u
dlouhého přechodu z hospodářského roku zpět na klasické období 1-12.

Tento výčet novinek neobsahuje zdaleka vše, co jsme pro Vás
v nové verzi OZO 2022.003 připravili…

