Souhrnné hlášení DPH
v mySAP.com

Řešení produktu „Souhrnné hlášení“
umožňuje vytisknout formulář souhrnného hlášení k dani z přidané hodnoty podle §102 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty.
• Řešení reaguje na nové legislativní podmínky a nabízí komfortní výstup, který
nepotřebujete před odevzdáním na ﬁnanční úřad dále zpracovávat v programech třetích stran.
• Při tvorbě Souhrnného hlášení pracujete
pouze v prostředí verze 4.6 a 4.7.
• Využijte uživatelsky příjemného rozhraní.

Vaše potřeby
• Každý kvartál potřebujete odevzdat souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty.
• Nechcete přepisovat hodnoty z jednoho
výstupu do dalších formulářů, zanést
tímto způsobem do výstupu chyby.
• Požadujete zrychlit proces přípravy
a tisku formuláře Souhrnné hlášení.

Řešíme takto

Přínosy našeho řešení

Přímo v prostředí SAP je pro vás připraven jako add-on řešení formulář Souhrnného hlášení.
Výběrová kritéria programu umožňují určit období, za které má být Souhrnné hlášení zpracováno (datum účtování dokladů ve
shodě s hlášením DPH), a právní subjekt
jednoznačně daný pomocí jeho IČ DPH.
Další potřebné parametry, jako jsou
účetní okruhy a kódy DPH program vyhledá sám v nastavení systému, tím se provádí i kontrola konzistence nastavení.
Výsledkem běhu programu je detailní
sestava, ze které je možno vstoupit do nastavení parametrů programu potřebných
pro výstup formuláře nebo provést tisk
formuláře souhrnného hlášení.

Zpracování souhrnného hlášení je svázáno s DIČ organizace, takže je vhodné nejen
pro právní subjekty, které jsou v systému
představovány jedním účetním okruhem,
ale i pro ty subjekty, které jsou členěny do
více účetních okruhů. Časová závislost parametrů pro tisk formuláře (obchodní jméno, sídlo, oprávněná osoba, …) umožňuje
zpětně vytisknout souhrnné hlášení s parametry platnými v daném období.

Podpora produktu
Pokud máte zakoupený produkt Souhrnné hlášení DPH, jsou vám poskytovány
nové verze tohoto řešení zdarma. Zpoplatněna je pouze instalace tohoto řešení
u vás a volitelně i zaškolení.

Ukázka

Reference
Naše řešení Souhrnného hlášení DPH
produktivně provozují společnosti
• Transgas, a.s.
• CEBAL a.s.
• Olšanské papírny, a.s.
• greiner packaging slušovice s.r.o.
• HENKEL ČR, s.r.o.
• P L E A S a.s.
• Karlovarské minerální vody, a.s.
• Pramet Tools, s.r.o.
• Siemens Elektromotory s.r.o.
• Stora Enso Timber Ždírec s.r.o.
Na vyžádání vám rádi poskytneme další informace o našich službách, produktech a řešeních
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