Zmena sadzby DPH pre vybrané druhy potravín
Postupy tu uvedené sa vykonávajú po uzávierke MSkladu 12/2015.
Postupy tu uvedené sú platné pre program MSklad 1.40 a novší.
Je nevyhnutné pred zásahom vykonať zálohu dát!
Ak máte otázky kontaktujte HL VIS.
Tel.: 0650 822 131, 0650 822 132

Od 1.1.2016 sa mení sadzba DPH na 10% vybraným druhom potravín. Zoznam potravín, ktorých sa
táto zmena týka, nájdete tu:
https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/2318/category/dan-z-pridanej-hodnoty/article/novelazakona-o-dph-2016.xhtml
Pozn.: odkaz je platný k 1.12.2015.
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Zmena sadzby DPH v skladových kartách
Uvedený postup je založený na ručnom výbere a oprave požadovaných
skladových kariet. Odporúča sa rozdeliť prácu na niekoľko etáp. Vždy
dokončiť jednu etapu - skupinu materiálov (alebo vybrať skladové karty
„od do“, a pod). Po dokončení etapy - skupiny pokračovať ďalšou
skupinou skladových kariet.
1. Vstúpime do tabuľky
a presunieme sa na začiatok. Pomocou klávesu Insert
označíme všetky požadované skladové karty. Označená skladová karta má na začiatku riadku
červený obdĺžnik, pozri obrázok. Ak označíme niektorú kartu omylom, označenie zrušíme opäť
klávesom Insert.

POZOR! Ak opustíme tabuľku skladových kariet, všetky vykonané označenia sa zrušia
a musíme označenie zopakovať.
2. Ak sú všetky požadované skladové karty označené, pokračujeme výberom v hornej časti menu
nad tabuľkou (stále sme v tabuľke Skladové karty):

Filter – Označené vety
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3. Ďalej pokračujeme tlačítkom Oprava v spodnej časti pod tabuľkou (stále sme v tabuľke Skladové
karty):

4. Zobrazí sa formular, v ktorom zmenime hodnoty v položkách Sadzba DPH pre prijem a Pre vydaj
na novú hodnotu 10%. Zmeny uložíme pomocou tlačítka Uložiť.

5. Takto postupne opravíme všetky požadované skladové karty.
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6. Pokud máme príjemky či výdajky v roku 2016 vytvorene zo starou zadzbou, spustíme v tabulke
Skladové karty funkciu:

Rôzne – Aktualizácia prij. podľa skl. kariet

Zobrazí sa okno, kde vyplníme hodnoty podľa obrázku a potvrdíme tlačítko OK.
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Kontrola správne vyplnených sadzieb v skladových kartách
1. Vstúpime do tabuľky

. V hornom menu nad tabuľkou zvolíme funkciu:

Filter – Sadzba DPH

Vyplníme hodnotu pre DPH = 20% a potvrdíme tlačítko OK. Tím se vyfiltrujú všetky skladové karty,
ktoré majú vyplnenú hodnotu DPH 20%. Skontrolujeme si zoznam. Ak nájdeme kartu, o ktorej vieme,
že patrí medzi desaťpercentné skladové karty, zmeníme sadzbu DPH v položkách Sadzba DPH pre
prijem a Pre vydaj pomocou funkcie Oprava.
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Zoznam funkcií a tlačových zostáv, ktorých sa zmena DPH týka
Skladové karty
Zmena sadzieb DPH
Doplnenie sadzby DPH pre výdaj
Príjemky
Nová príjemka
Prepočet ceny príjmu z cien bez DPH na cenu s DPH a obrátene pre platcov DPH
Rozpustenie DPH v príjemkách
Výdajky
Nová výdajka
Tlačová zostava - Dodací list
Tlačová zostava - Zoznam dodacích listov
Tlačová zostava - Prehľad predajnej marže
Tlačová zostava - Pokladničný doklad
Funkcie z bufetu
Import výdajok z bufetu
Export kariet do bufetu
Export faktúr do záväzkov
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