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Pro zpracování  účetnictví  plátců  DPH v roce  2016 dochází  v  souvislosti  s  potřebou vytváření  souboru
kontrolního hlášení k následujícím změnám.

• V agendách závazků, pokladny, banky, ostatních úhrad a účetních událostí  byla přidána pole pro
evidenci data DPH pro potřeby kontrolního hlášení a pole pro číslo dokladu uvedené na dokladu
dodavatele. V případě, že nové datové pole nevyplníte, bere program za to, že datum je shodné s
datem zdanitelného plnění. Datové pole pro evidenční číslo dokladu je zapotřebí vyplňovat pouze,
pokud některá položka rozkontu vstupuje do oddílů kontrolního hlášení A.2, B.1 a B.2. V ostatních
případech bere WinDUO jako evidenční číslo dokladu pro kontrolní  hlášení řádné číslo dokladu
přiřazené ve WinDUO (políčka označené jako Doklad). Pokud je doklad dodavatelem vybaven 2D
čárovým kódem obsahující číslo dokladu, lze tento sejmout čtečkou čárového kódu kompatilní s
WinDUO a číslo se automaticky dosadí do správného pole ve formuláři.

• V případě, že vystavujete doklad nad 10000,-- Kč pro neplátce DPH s příslušností do oddílu A.5
kontrolního hlášení, bude tento doklad zařazen do tohoto oddílu, pokud nevyplníte IČ, popřípadě
toto IČ nemá v adresáři u sebe uvedeno DIČ.

• Od verze 1.84.D přibyla možnost ovlivnit vstup dokladu do rozpisového (A.4, B.2) nebo souhrnného
(A.5,  B.3)  oddílu  kontrolního  hlášení  v  případě,  že  Vám nevyhovuje  automatické začlenění  dle
celkové částky na dokladu.

• Od verze 1.84.D také přibyla možnost v pokladně, bance, ostatních úhradách a účetních událostech
vyřadit  nová  políčka  pro  údaje  týkající  se  kontrolního  hlášení  z  pohybu  po  formuláři  klávesou
„enter“  nebo „tabulátorem“.  Vyřazení/zařazení  provádíte  přepínačem vpravo od  editačního  pole.
Přepnutí u pole s přepínačem ovlivní vždy současně i všechna ostatní pole s přepínačem v daném
formuláři. Přepnutí je zapamatováno individuálně pro každou agendu a je vázáno a ukládáno pro
konkrétního uživatele i po vypnutí programu.

• V adresáři přibylo pole pro datum narození, využívané pro osoby bez DIČ následně používané v
oddílu A.3 kontrolního hlášení.

• Přibylo pro číselník daňového rozkontu nové daňové zařazení s kódem 150 pro vstup do kontrolního
hlášení oddíl A.3 a označením „Dodání investičního zlata ve zvláštním režimu podle §101c odst. 1
písm. c) bod 2“.

• V účetním deníku v tiscích a výpočtech přibyla položka „Kontrolní hlášení pro DPH“. Tato volba
vytvoří rekapitulaci s přehledem o vstupujících dokladech do kontrolního hlášení a zároveň vytvoří
XML soubor pro načtení v systému EPO a následné odeslání prostřednictvím tohoto systému na
finanční úřad. Soubor se vytváří ve složce specifikované v úvodním dialogu a soubor začíná písmeny
DPHKH1, následovanými vlastním DIČ a počítaným obdobím. V daňové evidenci tento výpočet
naleznete v hlavním menu WinDUO v podmenu „Sestavy“.

• Údaje vstupují do kontrolního hlášení na základě rozkontu u dokladu a v něm uvedených daňových
kódech pro výpočet daně z přidané hodnoty. Pokud postrádáte některý kód, je nutné ho v číselníku
daňového rozkontu nejprve vytvořit vhodnou kombinací základ/daň, sazba a zařazení. Číslo a název
v tomto číselníku si volíte dle libosti tak, aby se Vám s těmito kódy co nejjednodušeji pracovalo.
Žádná kombinace základ/daň, sazba a zařazení nemůže být v tomto číselníku duplicitně.


