Změna sazby DPH - 2015

Nastavení nových sazeb DHP v programu WinShop Standard
1. Krok – definice nových sazeb DPH
Zvolte menu Systém – Nastavení sazeb DPH – tabulka obsahuje procentuální nastavení sazeb DPH
pro jednotlivé hladiny sazeb tak, jak platili od 1.1.1995 do současnosti. Ve sloupci datum je vždy
uvedeno, od kterého data byly uvedené sazby DPH platné.
Pozn.: Stačí mít zadánu aktuálně platnou sazbu DPH a přidávat změny. Není nutné tabulku plnit
zpětně.

Pokud nejsou v tabulce nastaveny sazby platné od 1.1.2015, je potřeba tyto sazby do tabulky založit
klávesou F2. Nové sazby je možné předdefinovat kdykoliv předem, platit začnou až od uvedeného
datumu. Po nastavení hodnot zavřete
tabulku. Vypněte a zapněte systém
WinShop. Potvrďte opravu formulářů.
V případě chybného zadání sazeb DPH
lze řádek tabulky smazat klávesou F3 a
opět nově založit klávesou F2.
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2. Krok – změna sazby DPH u položek
Do 31. 12. 2014 platí původní sazba DPH, změnu lze tedy provést až po 1.1.2015. Nejedná se tedy o
hromadný přesun všech položek z jedné sazby DPH do druhé, proto je nutné udělat změnu ručně.
Změnu můžeme provést buď u jednotlivých položek, nebo u skupin zboží. Obě volby jsou přístupné
z menu Ceník.

Změna sazby DPH u položek
Ve vyhledávacím políčku vyhledáváme zboží stejným způsobem jako na pokladně. Do okénka nová
sazba zapíšeme novou hodnotu DPH. Dále zvolíme jednu z následujících možností:
a) Zachovat cenu s DPH
Tímto způsobem se změní sazba DPH, základ daně (prodejní cena bez DPH) a také marže. Prodejní
cena zůstane zachována.
b) Zachovat cenu bez DPH
Změní se tak sazba DPH a prodejní cena se propočte podle zadané hodnoty. Prodejní cena bez DPH
se nezmění.
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Změna sazby DPH u skupiny zboží
Tato volba se používá pro změnu sazby DPH pro celou skupinu zboží. Druhou možností je změna pro
uživatelskou skupinu zboží. Následující postup je stejný. V políčku Skupiny (Uživatelské skupiny)
klikneme na ikonu myši, v poli výběr označíme požadované skupiny a potvrdíme. Do okénka Ze sazby
DPH napíšeme původní hodnotu DPH a do dalšího (Na sazbu DPH) novou hodnotu sazby DPH a
vybereme způsob přepočtu nové ceny - Zachovat cenu s DPH nebo BEZ DPH. Vybereme, zda
zachováme cenu s DPH nebo bez DPH zatržením příslušného políčka pro každou cenovou hladinu
zvlášť. Můžeme si také zvolit způsob zaokrouhlení. Po zadání všech potřebných údajů klikneme na
tlačítko Změnit v ceníku. Systém provede změnu sazby DPH a vámi zvolené přecenění.

Položky se změnou sazby zobrazí na obrazovku, formulář je možné vytisknout. Přecenění proběhne
jak v ceníku, tak na skladech.

Vytvoření uživatelské skupiny zboží
Uživatelské skupiny slouží k seskupování zboží dle individuálních potřeb. V levé části okna jsou
jednotlivé skupiny a v pravé se zobrazuje obsah skupiny. Zadání nové skupiny provedeme klávesou
[F2] (mazání [F3]). Po zobrazení formuláře vyplníme název skupiny s případnou poznámkou a poté
potvrdíme tlačítkem Uložit. Pomocí myši vstoupíme do pravé části tabulky (do sloupce Kód zboží) a
klávesou [F2] nebo [Insert] otevřeme okno Výběr ceníkových položek, kde zahájíme výběr položek
do skupiny. Pro jednodušší vyhledávání položek do skupiny zboží používáme tzv. Vyhledávací řádek.
Upozornění: do jedné uživatelské skupiny si dejte jen zboží se stejnou sazbou DPH.
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Přípustné podmínky pro hledání jsou:
podle názvu

mezera + název

podle kódu

K + kód zboží

podle kódu dodavatele X + kód dodavatele

podle části názvu

* + část názvu

podle EAN kódu

přímý zápis

podle ISBN

I + číslo ISBN

podle skupiny

S + číslo skupiny

podle textu a č. skupiny zboží

f + text nebo č. skupiny zboží

Po seznamu existujících položek se pohybujeme šipkami [
] a [
] (případně [PageUp] a
[PageDown]), vybranou položku potvrdíme [Ctrl]+[Enter]. Pro zápis položky do uživatelské skupiny
stiskneme ještě jednou [Ctrl]+[Enter]. Při vyhledávání položky bez vyhledávacího řádku (filtru)
pracujeme v úplném seznamu položek, pro zápis položky do skupiny tudíž stiskneme [Ctrl]+[Enter]
pouze jednou. Z uživatelské skupiny se položka smaže stisknutím klávesy [F3].

Oprava DPH na formulářích
Funkce je přístupná z menu Ceník a provede přepsání sazby DPH na formulářích, které ve WinShopu
používáte. Pokud jste tuto funkci ještě nespouštěli při přihlášení do systému, spusťte ji.
Součástí nové verze systému WinShop Standard jsou vytvořeny nové formuláře splňující aktuální
požadavky legislativy.
Pokud jste používali formuláře upravené na zakázku, je možné, že nebudou kompatibilní s novou
verzí. V takovém případě budou nahrazeny standardními formuláři. V případě Vašeho zájmu je možné
na zakázku vytvořit formuláře dle Vašich požadavků. Tato úprava již není zahrnuta v ceně up-grade a
je možné ji objednat samostatně. Cena bude stanovena dle našeho platného ceníku v návaznosti na
náročnost objednané úpravy.
Objednávku úprav formulářů na zakázku můžete zaslat na mail servis@winshop.cz nebo domluvit na
našich telefonech.
Tel. 242 408 751, 222 365 737, 222 360 968
M: 777 777 474
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