
  Postup pre úpravy v programe PÚ kvôli zmenám v DP H od 1.1.2010 
 
 0.Predpokladáme znalos ť nových zákonov, noviel, opatrení, ... 
 
                    PRE ČÍTAJTE SI POPIS ZMIEN V PROGRAME. 
                             (iná č nepokra čujte) 
 
 1.Odzálohujte komplet ú čtovné roky 2009, 2010,(napr. "C:\POLYSOFT.09", "C:\ POLYSOFT.10") 
   na CD, na USB k ľúč, resp. na pevný disk. 
 
 2.Nainštalujte novú verziu programu NAJPRV do roku  2009. 
   - urobte v "Servis->Indexovanie súborov - obnova ". 
   - urobte "^F6 - prázdny dátum DPH" - položky, kt oré ešte vôbec nešli do DPH, 
     možnos ť 'Denník + min.rok'. Vytla čte zostavu. 
 
                 Pokyny z ďalších bodov vykonajte v roku 2010. 
 
 3.V doterajšej verzii programu v roku 2010 natiahn ite do ú čtovnej dávky všetky vety 
   z Viet pre fakturáciu, z Pokladni čných dokladov, zo Skladov+Odbytu, rozú čtujte ich 
   a urobte nové Da ňové priznanie k DPH za mesiac alebo štvr ťrok pod ľa toho, akým ste  
   platcom DPH a vytla čte ho. 
 
 4.Nainštalujte novú verziu programu v ú čtovnom roku 2010. 
   - urobte v "Servis->Indexovanie súborov - obnova ". 
 
 5.V " Číselník pre da ňové priznanie k DPH" urobte "^F9 – riadky DPH od 1. 1.2010" 
   ("Áno-prajem si", dvakrát). Program pre čísluje riadky DPH na nové čísla riadkov. 
 
 6.Urobte v "Servis->Indexovanie súborov - obnova".  
 
 7.Ak používate nami definované analytické ú čty pre 343, tak v " Číselník pre da ňové 
   priznanie k DPH" urobte "^F8 – ú čty 343 od 1.1.2010"("Áno-prajem si", dvakrát), 
   aby ste ďalej používali nami definované analytické ú čty pre 343. 
 
 8.Dopl ňte do "Ú čtová osnova" ú čet pre nový riadok DPH 12. 
   Ak používate nami dodávané analytické ú čty pre 343, tak pridajte ú čet 
                343 0012  "Da ň za služby-da ň platí príj.,par 69,o.3". 
   Ak máte svoje analytické ú čty pre 343, tak pridajte adekvátny ú čet pre riadok 12. 
 
 9.Dopl ňte si " Číselník ú čtov pre DPH" o ú čty pre základ dane pre nový riadok 11 
   "Služby, pri ktorých príjemca platí da ň pod ľa § 69 ods. 3 zákona" – k nemu prináleží 
   ú čet DPH 343 0012. 
 
10.Upravte si " Číselník pre Da ňové priznanie k DPH" 
   INS Č.r.=11, typ=D,               rozdiel=1 
   INS Č.r.=12, typ=U, ú čet=3430012, rozdiel=2, %DPH=19.00 
   INS Č.r.=19, typ=R, Od r.=12, Po r.=12, Operácia=+ 
 
11.Zrušte "Za čiato čné stavy" v 2010, natiahnite si nové z 2009. 
 
12.Urobte v 2010 "^F6 - prázdny dátum DPH" - položk y, ktoré ešte vôbec nešli do DPH, 
   možnos ť 'min.rok' a vytla čte zostavu. 
 
13.Porovnajte zostavy z bodov 2.(z 2009) a 12.(z 20 10) 
 
14.Ak v zostavách nesúhlasia hodnoty na významovo t otožných riadkoch DPH ( čísla riadkov 
   sú iné v 2009 a v 2010), tak zistite, na ktorých  dokladoch vznikol rozdiel a odstrá ňte  
   prí činy v roku 2009! Potom zopakujte body 11., 12. a 13 . 
 
15.Ak súhlasia zostavy z bodov 2. a 12., tak vykona jte v "Ú čtovný denník" 
   "F8 - nová HLAK", "F9 - nové SALDO", v "Da ňové priznanie k DPH" "F9 - glob.dátum". 
 
16.Vytvorte nové Da ňové priznanie k DPH za obdobie ako v bode 3. 
 
17.Porovnajte zostavy z bodov 3.("staré" DPH z 2010 ) a 16.("nové" DPH z 2010).  
   Ak súhlasia hodnoty na významovo totožných riadk och, môžete ú čtova ť ďalej v roku 2010. 
   Ak nesúhlasia, skontrolujte Číselníky pre DPH a upravte ich pod ľa návodu. 
 
 
 
 
   Príjemnú prácu Vám praje           
 
 
                                              POLYS OFT 


