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6. FAKTURACE
Zpracování faktur došlých i vydaných je vlastně rozděleno na dvě části:
- evidence a zpracování faktur
- saldokonto odběratelů a dodavatelů.
V této části se budeme zabývat zpracováním faktur. Lze obecně říci, že ve zpracování faktur
jsou využity v mnoha případech obdobné přístupy. Například zpracování zálohových faktur je v
obou částech řešeno stejně. Zálohové faktury jsou vlastně jenom evidovány a do účetnictví vstupují
až při zaplacení. Totéž lze říci o penalizačních fakturách a proforma fakturách. Datová základna obou
částí je společná a je využívána v saldokontu.
U obojí fakturace je možné zavést více číselných řad podle druhu faktur pro číslování
faktur (jsou uvedeny v číselníku - 501 - druhy došlých faktur, - 511 - druhy vydaných faktur, 512 –
druhy zálohových faktur, 513 – druhy proforma faktur).
Některá doporučení pro přehlednost zpracování:
- číslování faktur začínat rokem, např. 20030001 až 20039999.
- číslování hlídá duplicitu čísla faktury, není možné mít dvě faktury se stejným číslem
(došlé nebo vydané).
6.0. Nastavení parametrů
Pro správnou funkci této části systému je třeba provést následující operace:
- vytvořit číselník 50 - Daňové účty
položka - analytický účet DPH
název - textové označení účtu
hodnota1 - procento DPH odpovídající danému účtu
- vytvořit číselník 554 - Způsob platby
položka - číselné označení způsobu platby
název - textové označení způsobu platby
- vytvořit číselníky pro tvorbu jednotlivých řad ( DOF 501, VYF 511, 512, 513 )
položka - číselné označení druhu faktury
název - textové označení druhu faktury
hodnota1 – minimální číslo faktury daného druhu
hodnota2 - maximální číslo faktury daného druhu
hodnota3 – aktuální - poslední číslo faktury daného druhu
hodnota4 – u DOF označení JCD (druhu faktur, které nemají vstupovat do saldokonta)
hodnota5 – účet odběratelů/dodavatelů pro příslušný druh faktury, pokud se účtuje podle druhu
faktury
- vytvořit číselník 514 – Druh dodávky pro VYF
položka - číselné označení druhu dodávky
název - textové označení druhu dodávky
hodnota1 – účet odběratelů, pokud se VYF účtuje podle druhu dodávky
- vytvořit číselník 515 – Druh řádku pro VYF
položka - číselné označení druhu řádku
název - textové označení druhu řádku
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