ADAM-SOFT ING.ÁDÁM ŠTEFAN , VETERNÁ 67. 97901 RIMAVSKÁ SOBOTA,
MOB.0905566812
Program JURA pre rok 2014 Verzia 8.00x

1. Inštalácia verzie 2014
Novú verziu môžete inštalovať za predpokladu, že ste vykonali dátovú uzávierku, a prechod na rok 2014
a kopírovaní roka aspoň v jednej firme.
Starý rok sa nachádza na novej Ikone na ploche / JURA13/. Nastavte Vlastnosti ikony /Pravé tl.myši/ :
a. Rozloženie 80x25
b. Písmo Alis Fand 20-24, alebo Lucida console 20-24

2. Kontrola adresára na správnosť IČ DPH u akt.partnerov
Po spustení programu JURA verzia 8.00 môžete v každej firme postupne

Treba si skontrolovať adresár na aktuálnosť IČ DPH
/ do zoznam ukáže len firiem ktoré sú zaúčtované v Denníku a PZ./

F8-Vyhľadajte firmu zo zoznamu, ktorý bude aktualizovaný postupne z www.financnasprava.sk

Enter – Prevzatie údajov do nášho adresára

3. Kontrola banky na IBAN, BIC

4. Kontrola Inštalácia aktuálnej firmy na IBAN , BIC a Email.

5. Kontrola a doplnenie kódov účtovania na KV kódy A1..D2

Pozor!
Prípady Dobropisy a Ťarchopisy C1 a C2 netreba založiť nové kódy,
Program rieši automaticky po zapísaní čísla pôvodnej faktúry.
Takisto, nákup v hotovosti na pokl. blok pri zápise do denníka B2 nahradí B3.
6. Kontrola Denníka a Pohľadávkov a oprava kódov KV.

7. Zápis novej položky do denníka, a PZ.

Zmena:
a. Číslo faktúry sa musí písať presne podľa dokladu, VS z dokladu kvôli úhrade z banky.
Keď máte zapnutý vnútorné číslovanie dokladov v PZ do text kopíruje vnútorné číslo, inak VS.
b. Koeficient odpočtu DPH používame pri B1..B3, ktorý vystupuje do DPH a výkazu KV.

Pri zápisu nákupu do Denníka sa zmení kód B2 na B3. /B2 sa používa pri zápisu do PZ.

8. Zmena v zapísaní odpočtu DPH pri nákupe tovaru, HIM, služby.

Koeficient odpočtu DPH , sa zadáva v 0..100 %.

9.

Generovanie a zaslanie Výkazu DPH, a kontrolného výkazu.

Pred DPH hlásením vždy kontrolujte v adresári úplnosť na IČ DHP obch. partnera.
Správny postup:
a. Výpočet DPH
b. Generovanie a výpočet DPH
c. Súhrnný výkaz – podľa potreby
d. Kontrolný výkaz DPH

Kontrola a doplnenie položiek
Tlač položiek
e. Export do xml súboru
Súbor sa uloží na USB kľúč napr. E: EXPORT/Danúrad/MenoFirmy/kvvykaz.xml
Tento súbor sa importuje na stránke www.financnasprava.sk po príhlásení platným prístupom
Do formulára : Hlásenie DPH – Kontrolný výkaz.
Podľa prísľubov bude možné kontrolovať a odoslať aj cez aplikáciu eDane

f.

Uloženie do archívu /Po zaslaní na server DÚ/.

OZNAČENIE TYPU DPH Z HĽADISKA KONTROLNÉHO VÝKAZU:

Časť A
Do časti A sa vpisujú tuzemské odoslané faktúry, kde odberateľ má IČO (právnické osoby,
fyzické – podnikateľ), zásielkový predaj do zahraničia nezdaniteľnej osobe.

A1




tuzemské odoslané faktúry ( odberateľské ), kde odberateľ má IČO (nemusí byť platca DPH)
zásielkový predaj do zahraničia, ak odberateľom je nezdaniteľná osoba
tuzemské dodávky podľa §69 ods. 12 f – i, kde základ nepresiahne sumu 5 000 €, t.j. poľnohospodárske
plodiny, kovy a kovové výrobky, mobilné telefóny, integrované obvody – nenastane prenos daňovej
povinnosti na odberateľa

Neuvádzajú sa:



tuzemské faktúry oslobodené od dane, ktoré idú do riadku 15 výkazu DPH (nájom bez dane, kultúrne,
športové, vzdelávacie služby, poštové služby, zdravotná starostlivosť, služby sociálnej pomoci, služby
dodané členom, finančné služby, RSTV, poisťovacie služby, lotérie, všetko oslobodené od dane...)
dodanie tovaru a služby do členských štátov EÚ, do tretích krajín a v rámci trojstranného obchodu (prvý
odberateľ alebo dodávateľ)

A2


vystavené faktúry bez dane, kde odberateľ platí daň (§ 69 ods. 12 nové písmená f – i, základ presahujúci
sumu
5 000 €), t.j. poľnohospodárske plodiny, kovy a kovové výrobky, mobilné telefóny, integrované obvody

Ak ide dodanie ide u uvedených tovarov, pri ktorých základ dane je do 5000 €, uvádza sa
tieto dodania do A1.

Časť B
Do časti B sa vpisujú všetky došlé faktúry a došlé zjednodušené faktúry.

B1


došlé faktúry so samozdanením ( sem patrí nadobudnutie z EU od plátcu v EU ) okrem iného



všetky došlé faktúry- tuzemské – IČ DPH v tuzemsku, ktoré nie sú zjednodušenými faktúrami
( príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane )



došlé zjednodušené faktúry, tuzemské nákupy v hotovosti, nákupy cez ERP

B2

B3

Časť C
Do časti C sa vpisujú všetky odoslané aj prijaté dobropisy, ťarchopisy a doklady s opravou
základu dane.

C1


vystavené dobropisy, ťarchopisy alebo doklady s opravou základu dane
( k odberateľským Fa – uvedeným v A1,A2)



došlé dobropisy, ťarchopisy, opravné faktúry, doklady s opravou základu dane
( k dodavat. faktúram uvedeným v B1,B2)

C2

Časť D
Do časti D sa vpisujú všetky vystavené zjednodušené faktúry a tržby v hotovosti.

D1


tuzemské predaje cez ERP ( tržby ) v hotovosti (aj opravy a reklamácie)




zásielkový predaj v tuzemsku
dodanie tovaru a služieb nezdaniteľným osobám mimo ERP na poklad.doklad

D2

Keď nie je povinnosť vyhotoviť faktúru ( nepodnikateľom, občanom )

V Rimavskej Sobote 15.2.2014

