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Aktuality – Červen 2015
Kontrolní hlášení k DPH od 1.1.2016

Elektronická evidence tržeb - EET

Na stránkách Finanční správy byly
zveřejněny předběžné informace včetně
formuláře a pokynů
pro vyplnění
kontrolního hlášení.

V červnu letošního roku schválila vláda
povinnou elektronickou evidenci tržeb.

V programu CIS-FIN připravíme naplnění
formuláře včetně vygenerování výstupu
pro EPO. Plnění bude stejně jako
v případě přiznání dle vaší volby, buď
z prvotních dokladů, nebo z účetních
položek. První zkušební verzi pro vaše
testování připravíme již během léta.
Přenesená daňová povinnost
Od července má dojít k rozšíření okruhu
plnění. Nově se povinnost bude týkat
všech zemědělských komodit zahrnutých
v kapitolách 10 a 12 společného celního
sazebníku EU. Jde o další obiloviny, jako
např. pšenice a žito, dále arašídy, lněná
semena nebo chmel.
Opatření se bude dále rozšiřovat. Od
letošního září se přenesená daňová
povinnost bude uplatňovat u cukrové řepy
a od ledna 2016 bude platit při dodání
nemovité věci plátci DPH.

Naše moduly maloobchodní systém MISPOS a CIS-Velkoobchodní sklad budou
včas připravené tak, aby vyhovovaly
všem požadavkům předloženým pro
bezproblémový provoz s EET.
Problémy zatím vidíme při použití
stávajících registračních pokladen, kde
bude nutné se domluvit přímo s výrobcem
na změně firmware pokladny, tak aby
uměla spolupracovat s EET modulem
zajišťujícím komunikaci mezi pokladnou
a finanční správou.
Vzhledem k tomu, že součástí zákona je
i právo ministerstva financí rozšiřovat
povinné náležitosti účtenek i výčet
zasílaných položek pouze vyhláškou,
bude muset být výrobce pokladen
schopen operativně reagovat na tyto
změny.
Podmínkou u všech řešení je používání
operačního systému Windows 7 a vyšší.

V programu CIS-Finance zvolíte režim
Tuzemský reverse charge a vyberete typ
plnění, aby se položka správně přenesla
do výstupu pro elektronické podání.

Zákon sice slibuje otevřené HW řešení ale
těžko si představit zařízení, které bude
umět obecně řídit všechny typy pokladen
na trhu a dopisovat do účtenek např.
aktuálně získané pořadové číslo.

Úhrady platební kartou
Import úhrad platebními kartami ze
souboru od ČSOB byl rozšířen o možnost
odlišného
zaúčtování
hotovostního
výběru na předplacenou kartu.

Pro uživatele systémů PORS software
a.s., zajistíme tuto komunikaci přímo
z našich programů MIS-POS a CISVelkoobchod, aniž se jich tato změna
nějak dotkne.
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