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Vážený užívateľ programu,
zasielame Vám aktualizáciu k programu KEO-DOS. Pred inštaláciou si užívateľ musí skontrolovať aktuálne verzie
jednotlivých podsystémov na disku. Aktualizované moduly a požadované verzie sú nasledovné :
Obsah aktualizačného média 2022/01 podľa adresárov:
KEO-DOS
DAN-A697 – Dane a poplatky v6.97 - aktualizácia (požadovaná verzia na disku je v6.96)
UPOZORNENIE ! V prípade, že na disku sú staršie verzie modulov, než je požadovaná, inštaláciu nie je možné
previesť ! Pred spustením inštalácií jednotlivých podsystémov, program KEO-DOS musí byť ukončený !
POZNÁMKA ! Inštalačné programy sú na médiu uložené do adresárov, podľa jednotlivých podsystémov. Inštalácie
z týchto adresárov sa spúšťajú potvrdením súboru install alebo install.exe (p.p. setup). Po spustení inštalácie je
potrebné zadať disk (implicitne C), na ktorom program existuje !
Popis zmien podľa modulov :

Adresár KEO-DOS \ DAN-A697 – Dane a poplatky v6.97 zo dňa 30.12.2021
Nainštalovanie aktualizácie programu Dane a poplatky v6.97 neznamená automatickú zmenu zdaňovacieho obdobia
v programe na 2022. Pre nastavenie zdaňovacieho obdobia 2022 je potrebné spustiť prechod na nový rok.
PRECHOD NA ROK 2022
Prechod na nový rok pre všetky moduly (Daň z nehnuteľností, Miestne dane a poplatok, Ostatné poplatky, Vodné
a stočné) je spoločný. Voľbu „Prechod na nový rok“ nájdete v základnej ponuke daní a poplatkov: KEO – Dane
a poplatky – Dane a poplatky od 2009 – Číselníky a parametre – Prechod na nový rok. Pred spustením prechodu na
nový rok ešte raz skontrolujte predpisy a platby v moduloch Daň z nehnuteľností, Miestne dane a poplatok, Ostatné
poplatky a Vodné a stočné. Keď údaje sú v poriadku, môžete potvrdiť voľbu „Prechod na nový rok“. Program najprv
pripraví údaje do výkazu o dani z nehnuteľností za rok 2021, prenesie neuhradené dane medzi nedoplatky a
vygeneruje údaje dane z nehnuteľností do roku 2022. Po prevode údajov dane z nehnuteľností nasleduje prevod
údajov miestnych daní (pes...jadrové zariadenie) a komunálneho odpadu podobným spôsobom ako v programe Daň z
nehnuteľností (nedoplatky a potom nové predpisy). Posledným krokom prechodu na nový rok je prevod údajov
v programoch Ostatné poplatky a Vodné a stočné. Na záver program oznámi nastavenie nového zdaňovacieho
obdobia „Aktuálne zdaňovacie obdobie 2022“. Keď je nastavený rok 2022, môžete aktualizovať sadzby miestnych daní
schválené vo VZN pre rok 2022.
Pri prechode na nový rok program skontroluje platnosť licencie. Keď licencia nie je platná pre rok 2022, program
prechod na nový rok preruší.
V prípade otázok môžete volať aj na telefónne číslo 0951 419 248.

