Nové funkce programu TRIFID
(od verze 7.00)

Jednoduchá změna DPH na celém dokladu
(úprava pro cykloservisy)
Vzhledem k potřebě prodávat díly v rámci opravy s 10% sazbou DPH a zároveň pro běžný prodej
zachovat sazbu DPH ve výši 21%, byla do programu přidána funkce, která po naúčtování položek na
doklad umožní dodatečnou změnu jejich sazby DPH. V nastavení lze kromě výsledné sazby zvolit také,
jakým způsobem má program pracovat s prodejní cenou, jestli zachovat základ DPH a přičíst k němu
jiné DPH, nebo upravit základ ceny tak, aby výsledná cena s DPH zůstala zachována.
Použití ve funkci Prodej:
Ve funkci Prodej se po naúčtování položek stiskem <Shift F9> spustí funkce pro hromadnou změnu
DPH:

Po potvrzení dojde ke změně sazby DPH všech položek na dokladu na zadanou hodnotu (v tomto
případě na 10 %), bez ohledu na to, jaká sazba je nastavena v kartách.

Použití v Dokladech
Obdobným způsobem lze hromadně změnit sazbu i při vytváření dokladů Faktura, Zakázka, Dodací
List a Výdejka. Funkce se spouští opět stiskem <Shift F9> a výběrem z nabídky:

Program zobrazí stejný dotaz a provede stejnou operaci, jako v Prodeji.

Použití v Dotykovém prodeji:
V konfiguraci prodejní obrazovky je v repozitáři odložených tlačítek tlačítko Hromadná změna DPH,
které lze přetáhnut na spodní lištu.

Použití tlačítka k úpravě DPH naúčtovaných položek je obdobné, jako u předchozích případů:

Změna sazby DPH u jednotlivé položky:
(úprava pro restaurace)
Obdobný problém může nastat například při prodeji piva, kdy podle místa jeho konzumace je nutná
změna sazby DPH. Pro Dotykový prodej přibyla funkce pro změnu DPH jednotlivé položky na
dokladu. Po stisku konkrétní položky namarkované v okně účtenky se zobrazí tabulka s možností
úprav položky:

Novou funkcí je tlačítko Změnit sazbu DPH, kde lze jedním stiskem upravit DPH položky. Stiskem
pravé části tlačítka lze upravit jeho chování, co se týká sazby a práce s cenou:

Nastavení parametrů pro změnu DPH v Konfiguraci
Pro obě popisované funkce lze v případě potřeby přenastavit výslednou daňovou sazbu a chování
programu týkající se výsledné ceny – zda se má zachovat původní cena včetně DPH, nebo zachovat
základ DPH a přičíst jinou DPH. Parametry se zastavují v tabulce Sazby DPH v Globální konfiguraci:

Obdobné nastavení je i v Globálních parametrech v grafické podobě programu:

