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Informácie, otázky a služby na webovej stránke
Autor vám pomôže správne použiť internetový obchod prostredníctvom dodávanej
dokumentácie, ktorá je dodávaná spolu s programom.
Vždy aktuálne informácie, pomôcky, dokumentáciu môžete nájsť na internetových stránkach:
Verzia MiBe ESHOP 2010,2011
http://www.vlastnyinternetovyobchod.sk/
Doplnková stránka
http://www.mibe.sk
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Prechádzame do nového roka 2011
S príchodom nového roka je potrebné vykonať manuálne niekoľko malých zmien,
ktoré Vám zabezpečia správne fungovanie internetového obchodu – korektný príjem
objednávok v ďalšom účtovnom období.
Momentálne Váš internetový obchod pracuje v účtovnom období 2010.
1.1.2011 je potrebné vytvoriť nové účtovné obdobie 2011. Vytvorením nového účtovného
obdobia sa vytvoria nové číselníky a číslovanie objednávok začne od 0, prípadne od čísla,
ktoré máte nastavené.
Vytvorením nového účtovného obdobia sa Vám skryjú všetky objednávky vytvorené za
predchádzajúce účtovné obdobie.
Je preto dôležité si, aby ste si staré otvorené a nevybavené objednávky opísali – skopírovali.
K objednávkam za staré účtovné obdobie sa viete dostať otvorením starého účtovného
obdobia, je ale potrebné si dať pozor na to, aby za ten čas zákazník nevytvoril v tomto
účtovnom období žiadnu objednávku.
S účtovným obdobím pracujeme v časti „Účtovné roky“. Modul nájdeme v časti „Nastavenia
firmy“.

Účtovné roky
Tento modul má veľmi dôležitú úlohu vždy na začiatku roka. Jeho úlohou je
vytvorenie nových tabuliek – databáz do ktorých sa budú ukladať objednávky, preddavkové
faktúry a faktúry aktuálneho účtovného obdobia.

Prechádzame / vytvárame / otvárame nový účtovný rok
Túto akciu vykonávame výlučne len na nový rok t.j. 1.1, alebo ak potrebujeme vytvoriť
účtovný rok, ktorý neexistuje, prípadne bol odstránený.
Vytvoriť môžeme len účtovný rok, ktorý ešte neexistuje. V prípade, že chceme vytvoriť
účtovný rok ešte raz z dôvodu skúšobných objednávok, musíme ho najprv vymazať (4).
Nový účtovný rok vytvárame zvolením účtovného roka, ktorý chceme vytvoriť v časti „Vytvoriť
účtovný rok“ (3).
Účtovný rok vytvoríme kliknutím na tlačítko „Vytvoriť“.
Týmto sme vytvorili nový účtovný rok, ale jeho používanie nastavíme až otvorením
účtovného roka (2).
V hornej časti (1) si môžem odsledovať, ktorý účtovný rok máme práve otvorený.
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Pohľad na nastavenie účtovných rokov.

Pri odstránení účtovného roka (4) dochádza k úplnému odstráneniu všetkých objednávok,
preddavkových faktúra faktúr.
Pokiaľ si chcete otvoriť starý rok, môžete tak urobiť prostredníctvom otvorenia účtovného
roka (2).
V prípade, že by užívateľ vytvoril objednávku, bude vložená do tohto obdobia.

Číslovanie dokladov
Modul umožňuje nastaviť číslo od ktorého sa začnú číslovať doklady – objednávky
a preddavkové faktúry. Tvar dokladu je vždy účtovný rok + poradové číslo.
V prípade, že chcete, aby prvá objednávka mala tvar 20091001, musíte ako počiatočné číslo
vložiť číslo 1001. Ďalšie objednávky sa budú číslovať od tohto čísla pripočítavaním jednotky.

Zmena DPH na 20%
Od 1.1.2011 nastáva legislatívna zmena – mení sa DPH z 19% na 20%. Pre Vás ako
administrátora internetového obchodu to znamená nasledujúce povinnosti:
-

zmena predvoleného DPH v internetovom obchode
zmena DPH u každého produktu

Zmena predvoleného DPH v internetovom obchode
V časti „Nastavenia E-shopu – Číselníky“ je potrebné do číselníka pridať nové DPH
20%. Pôvodné DPH 19 % môžete ale nemusíte odstrániť. DPH pridávame v časti „Pridať
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nové DPH“ vložením číselného formátu „1.20“. Je dôležité, aby hodnota bola oddelená
bodkou. Pridanie potvrdíme tlačítkom „Pridať“.

Po pridaní nového DPH do číselníka si predvolíme nové DPH v časti „Ceny,banka,mena –
Nastavenie cien“.

Týmto máme prvý krok ukončený.

Zmena DPH u každého produktu
V druhom kroku je potrebné u všetkých produktoch cez časť „Položky a kategórie“ zmeniť
DPH u jednotlivých produktoch. Zmena DPH prebieha editáciou produktu, výberom nového
DPH 20% a jeho uložením.
Pri zmene DPH v „Nastaveniach cien“ nedochádza k zmene DPH u produktoch !
Produkty majú nastavené staré DPH t.j. 19%.

6

MiBe ESHOP
Autor: Milan Bednár

Modul „Prechádzame na 20% DPH
V prípade, že používate internetový obchod MiBe ESHOP 2011 ver. 24, hore
uvedený postup nemusíte realizovať. O všetko sa postará modul „Prechádzame na 20%
DPH, ktorý nájdete v časti „Nastavenia Eshopu“.

Po kliknutí na tento podul sa Vám zobrazí modul prechodu.

Tento modul Vám pomôže pri prechode Vášho internetového obchodu na 20% DPH.
Prechod na nové DPH je pomerne jednoduché, nakoľko všetko bolo programovo upravené
tak, aby ste nemali žiadnu ďalšiu prácu s nastavovaním.
Prechod v internetovom obchode znamená prepočet všetkých cien z 19% na 20% DPH.
Jedná sa o prepočet hlavne týchto cien:

Ceny produktov (MOC , VOC, STARÁ CENA)
Všetky ceny produktov, ktoré majú DPH =19% budú navýšené o 1%. To sa uskutoční
len u prevádzkovateľov, ktorí sú platcami DPH. Produkty, ktoré majú DPH=10% ostávajú
nezmenené.
Príklad:
Pred prechodom

Po prechode

Produkt A

Produkt A*

100 € bez DPH

100 € bez DPH

19% DPH

20% DPH

119 € s DPH

120% s DPH
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Zmena DPH
V obchode sa zmení DPH u všetkých produktoch, odberoch z 19% na 20%.

Nastavenie hlavného DPH na hodnotu 20%
V obchode sa doplní do číselníka DPH 20% a predvolí sa ako hlavné DPH. DPH 19%
bude z číselníka odstránené.
Zároveň pri prechode sa vytvorí nový účtovný rok 2011, do ktorého sa budú vkladať
všetky objednávky užívateľov. Všetky objednávky vytvorené do 31.12.2010 budú
uložené v starom účtovnom roku.
Prechod na nové DPH Vám bude automaticky povolený 1.1.2011 o 00:00:01 hod.
Prechod sa vykonáva kliknutím na tlačítko „Vykonať prechod na nové DPH“.

V prípade, že používate staršiu verziu internetového obchodu a nemáte záujem
o aktualizáciu celého internetového obchodu, môžete si dodatočne zakúpiť len modul
„Prechádzame na 20% DPH“ v cene 20 € bez DPH.
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