Novinky v SB KOMPLET - DOS
Provozování SB KOMPLET
SB KOMPLET verze DOS lze spouštět na všech 32 bitových operačních systémech (Windows 7,
Windows 8, Windows 10)
Při používání true typových písem (Lucida Console nebo Consolas) nastává chyba operačního systému
při vracení kódové stránky 852. Tato chyba způsobuje chybné zobrazení českých znaků například po
kontrole adres na ARES.
Chybu lze odstranit instalací true typového písma Alis Fand (Alisfand.ttf)).
Podrobný popis najdete na http://www.alis.cz/cs/pc-fand/technicka-podpora/windows-7
Pod 64-bit variantou nelze přímo spouštět SB KOMPLET. Lze využít emulátor operačního systému MSDOS. Je odzkoušeno používat DosBox.
Kontrola DIČ
Je nutné mít správně vyplněné DIČ jak u dodavatelů, tak u odběratelů.
Ke kontrole IČ, DIČ a adresy u jednotlivých dodavatelů a odběratelů na databázi ARES

a kontroly čísla bankovního účtu a spolehlivosti na databázi FS

která je již od roku 2013, byla doplněna kontrola při zadávání IČ a DIČ na délku a kontrolní číslo:

Pro Plnění E/O byla doplněna kontrola DIČ/VAT

Rychlá hromadná kontrola správnosti IČ a DIČ:

Do kořene SB KOMPLET se uloží PROTOKIC.TXT s protokolem kontroly...
PROTOKOL KONTROLY IČ/DIČ dne 03.11.15 MILCOM servis a.s.
podezření ověřte ...
IČ 000011711 podezřelá délka, klíč CESKAAGE Česká agentura na podporu
IČ 112085648 podezřelá délka, klíč PODDANYD Poddaný Bohumil

Všechny adresy lze zkontrolovat pomocí modulu OPRAVADR.EXE, informace u dealera.

Příklad: Na přijaté faktuře je uvedeno jako číslo daňového dokladu 25/2015 nebo 00252015.
Při zadávání Vs se vzhledem k párování s bankou vypouštěla lomítka, vedoucí nuly, písmena, ….
Do „Evidenční číslo daňového dokladu“ se vloží přesně to, co je jako „Evidenční číslo daňového
dokladu“ na přijaté faktuře a do Vs se upraví stejně jako doposud pro potřebu párování plateb.
Přijatá faktura má DUZP 31.10.2015, ale přijatá je až 8.11.2015. DUZP dodavatele je tedy
31.10.2015, ale zdaňovací období (daňové plnění) je listopad 2015.

Adresa vlastní firmy
Adresu vlastní firmy je možno uložit do adres s klíčem FIRM.
Při změně sídla firmy lze potom údaje z klíče FIRM načíst do všech MEMů tak, že údaje opravíme
v adrese FIRM

Údaje v nastavení Adresa, text smažeme a uložíme, po otevření Adresa, text, se příslušná pole
naplní.

Nastavení velikosti kurzoru
Při zobrazení v okně je kurzor málo vidět, proto je jej možno zvětšit. Natavení se provádí
v parametrech jednotlivých modůlů.
Kurzor 1-4 x

1 normální kurzor
2 zvětšený kurzor
3 velký
Barevné zvýraznění poznámky
Poznámku v adrese, i kartě je možno barevně zvýraznit.
~g

zelená; ~g

modrá ; ~r

červená
výsledek
výsledek
výsledek

Přidáním znaku „tilda“ za písmeno, vznikne v okně inverzní pozadí:
~r~

Novinky ve fakturaci:
V parametrech lze nastavit:

Lze nastavit Splatnost FV datem A

Potom se pole splatnost přeskočí a zobrazí se Dne:
Pokud je Splatnost FV datem N, kurzor se zastaví na poli Splatnost a přeskakuje pole Dne
Pokud je Splatnost FV datem A, přeskakuje pole Splatnost a kurzor se zastaví na poli Dne
Na Splatnost i Den: lze stiskem * zobrazil kalendář

POZASTÁVKA
Pozastávku platby (zádržné, splátkový kalendář,…) lze vytvořit jak pro FP, tak i FV.
Účelem je dokázat k pohledávce (daňovému dokladu) vytvořit jednoduše a pokud možno
automatizovaně další větu v knize faktur (tj „fakturu", „pohledávku"), která se od původní faktury
(daňového dokladu) bude lišit pouze částkou a splatností a tuto „novou pohledávku" zaúčtovat na
jiný účet pohledávek, a to proto, že je třeba rozlišovat účty pohledávek (311) na krátkodobé a
dlouhodobé
Jsou předkontovány řady FV a jedna z nich (může jich být i víc) je např. FVz1 – zádržné, nastavena
jako „BEZ DANĚ"

účet 311.019 je ve výkazech zahrnutý mezi pohledávky dlouhodobé.
Na libovolné faktuře v libovolné řadě s normální splatností:

Po ENTER se vybere pozastávka

Při prvním použití se nabídnou všechny řady

Po vybrání řady faktur pozastávek si ji program pamatuje, takže výběr je jen jednou.

Na faktuře s pozastávkou je obvykle uvedeno, že část její výše je splatná např. až po skončení záruční
doby, tj v tomto případě na obrázku až 30.4.2021 a to ve výši 21254 Kč
Po vybrání řady pro pozastávku se vyplní v hlavičce faktury POUZE splatnost a v těle faktury se zadá
částka pozastávky (zádržného, splátky)

Po F10, program tuto fakturu uloží jako další samostatnou fakturu

a po dotazu o tuto částku sníží nedoplatek faktury původní

Účetní zápis

Lze nastavit zaokrouhlování přijatých faktur a DPH dle jednotlivých dodavatelů.
V adresáři dodavatelů lze do pole poznámka nebo další poznámka nastavit způsob zdanění a
zaokrouhlování:
NEDPH – dodavatel není plátce DPH
DPHZ=1.00 – faktura je zaokrouhlená a DPH je na koruny
DPHZ=0.10 - faktura je zaokrouhlená a DPH je na desetníky
DPHZ=0.00 – faktura je zaokrouhlená a DPH je na haléře
DPHN=0.10 - faktura není zaokrouhlená a DPH je na desetníky
DPHN=0.01 - faktura není zaokrouhlená a DPH je na haléře

Při přijetí faktur lze rovněž nastavit dobu splatnosti od jednotlivých dodavatelů, která zpravidla
vychází z DUZP dodavatele. Při prvním zadání DUZP a data splatnosti, se spočte počet dnů splatnosti
a zapíše do poznámky SPLPRI= xx. Při přijetí dalších faktur daného dodavatele se nabízí vypočtené
datum splatnosti.
Tento způsob zadávání data splatnosti je nutno nastavit v nastavení konstant - Sleva, daň, splat.:

U vydaných faktur se opravuje pole SPLATNOST: v adrese odběratele.
(Poznámka: obdobně je to u slevy – sleva u přijatých faktur se zapisuje do poznámky SLEVAPRI=99)

Při pořizování faktur s přenesenou daňovou povinností dle §92a, se jako Daňové plnění musí uvádět
DUZP dodavatele. SB KOMPLET na toto pamatuje. Mechanizmus zadávání datumu je následující:

Po zadání Datumu přijetí přejde kurzor na DUZP dodavatele a nabídne se stejné datum jako je datum
přijetí. Pokud datum opravíte dle data na faktuře, pro přechod na Daňové plnění jsou dvě možnosti:
Šipka dolů, použije se při přenesené daňové povinnosti a datum se přepíše dle DUZP dodavatele.
ENTER – datum se přepíše dle Datumu přijetí.
Při zadávání Daňového plnění, program kontroluje, zda již nebylo dané období uzavřeno.

Při vyplnění střediska a výkonu se zobrazí středisko i výkon textem

Ukončení po F10 u FP se dá dát ESC a kurzor se vrátí na poslední místo daňové tabulky (tj o krok zpět)
a ne až do těla faktury.

I po F10 se zobrazuje středisko a výkon textem.
Alt P umožňuje dodatečně přeúčtovat náklady, pokud jsme to nezadali již v hlavičce faktury.
¨
Rovněž zde nastavíme použití poměrného odpočtu a oprav dle §44.

SBPEN

Test hotovostních plateb do:
Nastaví limit hotovostních plateb v penězích lze provést jednak v nastavení pokladny

Ne účet – účet, pro který se test nedělá (261,331,…)

Nebo také pomoci souboru LIMITHOT.TXT ve kterém je uvedena částka a měna:
10000 CZK

Zaúčtování pokladny – upozornění, pokud není vyplněn účet.

V „Přehledu přiznání“ je kontrola daňového přiznání na uzavřené souhrnné hlášení.

Pokud nesouhlasí je řádek červený, pokud souhlasí je zelená:

Dále je možno pomocí Alt O udělat obrat za zaúčtované období,
Ctrl O i za neuzavřené období.

SBPEN – kontrola na soupisu záznamní povinnosti vazby na účet 343 v účetnictví
Alt S – zobrazí daňové doklady za období
Alt K provede kontrolu na účetnictví.

SBPEN/SBJUCT umí odeslat email s oznámením výš daňové povinnosti (pro účetní
firmy).
Zaúčtování kurzového rozdílu na konci roku (F2)

Konstanty přiznání bylo doplněno ID datové schránky.

Zaznamenání událostí
Modul SBPEN/SBJUCT vede log o provedených operacích v souboru SBPEN.LOG.
V souboru je zaznamenán název firmy, DIČ, IČ datum a čas.
Ve druhém řádku je provedená akce:
UZAVŘENÍ DPH 10-01-2015
OTEVŘENÍ DPH 10-01-2015
OTEVŘENÍ SOUHRNNéHO HLÁŠENÍ 2015M07R01
SESTAVENÍ SOUHRNNéHO HLÁŠENÍ 2015M07R01
EXPORT SOUHRNNÉHO HLÁŠENÍ 2015_09R01
EXPORT PŘIZNÁNÍ K DPH DO XML 09-01-2015
EXPORT HLÁŠENÍ DLE §92 do souboru DPHEVD_D.XML
ODESLÁNÍ mailu o výši daňové povinnosti
PŘEÚČTOVÁNÍ KURZOVÉHO ROZDÍLU
Na třetím řádku mohou být další informace.
Ukázka:
MILCOM servis a.s. rok 2015 CZ18628826 18628826 19.10.15 09:14
UZAVŘENÍ DPH 10-01-2015
daň.povin. 0 nad.odpočet 630 období 01.10.15 - 31.10.15
MILCOM servis a.s. rok 2015 CZ18628826 18628826 19.10.15 10:05
OTEVŘENÍ DPH 10-01-2015
daň.povin. 0 nad.odpočet 630 období 01.10.15 - 31.10.15
MILCOM servis a.s. rok 2015 CZ18628826 18628826 17.11.15 13:35
PŘEÚČTOVÁNÍ KURZOVÉHO ROZDÍLU
PEUR150100 Val.pokl.EUR-k.zisk(1244.61 /27.0000)
MD 211.200.??? DAL 663.100. částka 33604.47 Kč

Obdobně modul SBFAKT.EXE vytváří log soubor SBFAKT.LOG
Ve druhém řádku je provedená akce:
PŘEÚČTOVÁNÍ KURZ.ROZDÍLŮ NEDOPLATKŮ FAKTUR
TISK UPOMÍNKY K FV

Ukázka:
MILCOM servis a.s. rok 2015 CZ0018628826 18628826 17.11.15 13:15
TISK UPOMÍNKY K FV FVZB514374 v.s. 25140374
nedoplatek 7078.50 splatná 27.08.15
MILCOM servis a.s. rok 2015 CZ0018628826 18628826 17.11.15 13:22
PŘEÚČTOVÁNÍ KURZ.ROZDÍLŮ NEDOPLATKŮ FAKTUR VYDANÝCH
MILCOM servis a.s. rok 2015 CZ0018628826 18628826 17.11.15 13:22
PŘEÚČTOVÁNÍ KURZ.ROZDÍLŮ NEDOPLATKŮ FAKTUR PŘIJATÝCH

SBUCT
Hlavní kniha
Alt R - řazení vět v sestavě podle datumu nebo sestavení

Saldo
CTRL K – funkce, která zápisy účtů 321 a 311 porovnává s nedoplatky v knihách faktur

CTRL W umí zaúčtovat interní zápisy typu „haléřové vyrovnání 0,01 548 / 321“

Přidání volitelné sestavy
V Služby/prostředí nastavit počet na 40

Ve volitelných sestavách importovat další sestavy.

Soubor Def_2016.ddd uložený v kořeni obsahuje novou sestavu 21

Po importu se načte nová volitelná sestava 21.
Změna názvu volitelné sestavy.
Vyberte volitelnou sestavu, u které chcete změnit název.
Definovat, Alt E a upravte název sestavy.

Enter - uložit

30.11.2015 J.H.

