ADAM-SOFT Ing.Štefan Ádám , Veterná 67. Rimavská Sobota
Mobil: 0905566812, Email: info@adamsoftrs.sk
EVIDENCIA LIEHU od 1.1.2011

Program SKLAD zabezpečenia plnenia § 44a zákona č. 105/2004 o spotrebnej dani z liehu a o
zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č.
211/2003 Z .z. v súvislosti zo zasielaním dát v elektronickej forme.
Firma ktorá predáva lieh od 1.1.2011 musí mať povolenie, bud na:
1. Povolenie na predaj liehu / 12 miestné číslo registrovaný na Colnom úrade/
2. Oprávnenie na distribúciu liehu inému distribútorovi, predajcovy, ktorý má povolenie na
predaj a konečnému spotrebiteľovi.

Zmeny v programe SKLAD
Treba nastaviť nasledovné parametre:
1. V číselníku skupiny /Služby – číselníky – Skupiny/
si vytvorte skupinu s názvom Alkohol.
2. Do tejto skupiny zaradte všetky skladové karty, ktoré treba sledovať na účely evidncie.
3. Doplňte paramtre /Služby - Inštalácia /heslo-King/ Aktuálna Firma:
Číslo povolenia: ...............

a Distribútor: A/N .

4. Do číselníka Adresár firiem doplňte číslo povolenia u dodávateľov liehu,
a u distribútora aj odberateľov s povolení na Predaj liehu, alebo na ditribúciu.
5. Na skladovú kartu doplnťe 13 miestný čiarový kód, objem v SBL, koncentráciu %
u všetkých , ktorý patria do skupiny Alkohol.

6. Kontroluje Stav zásob liehu na začiatku roka
7. Po skončení každého mesiaca , načítaním obratu z pokladne, a nahratím všetky príjmky
a faktúry za aktuálny mesiac musíte vytlačiť mesačne:
a/ Súpis zásob liehu v SBL ku konci mesiaca.
c/ Obraty príjem výdaj stav zásob, rozdiel za mesiac.

8. Hlásenie pre colný úrad elektronicky cez xml súbor
Tento program umožňuje užívateľom vykonávať nasledovné operácie:
1. evidencia príjmu alebo výdaja liehu a stavu zásob liehu,
2. zasielanie nových čiarových kódov EAN
3. oprava chybných dát,
4. export dát (mesačnej dávky) v elektronickej forme na colný úrad prostredníctvom XML
správy.
5. Elektronicky zasielajú oznámenia len osoby oprávnené na distribúciu. Predajcovia SBL
elektronicky nič nezasielajú, len si vedú evidenciu u seba.
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Vyberte si skupinu alkohol!

/ Keď máte viac skupín: Všetky skupiny a F8-Alkohol/

