SOFTWARE 6K
Proměnné pro doklady a výkazy
modulů
Fakturace, Účetnictví,
Evidence majetku
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1
1.1

Účetnictví:
Výkazy ve volném formátu

1.1.1
Výkaz ve volném formátu
období od
období do
systémové datum
název firmy
ulice
město (sídlo)
PSČ
rok
Účet
měsíc
telefon
Fax
Kraj
Stát
Sestavil
Telefon - kdo sestavil

V popisu dokladu vždy uvést Typ: „Výkaz“
#ALLTRIM(STR(odob))
#ALLTRIM(STR(doob))
#DATE()
#NAZEV
#ULICE
#ADRESA
#PSC
#RO
#UCET
#ME
#TELEFON
#FAX
#KRAJ
#STA
#SESTAVIL
#SESTTELEF

čtvrtletí
IČO
DIČ
finanční úřad
hlavní (převažující) činnost
příjmení osoby oprávněné podepisovat
jméno osoby oprávněné podepisovat
příjmení fyzické osoby
jméno fyzické osoby
Titul fyzické osoby
postavení ve firmě
1.1.2
- výkazy v EXCELu
Běžné období – od
do
Minulé období – od
do
Datum běžného období – od
do
Datum minulého období – od
do

#CT
#ICO
#DIC
#FINURAD
#HLAVNICIN
#PRIJMENI
#JMENO
#FPRIJMENI
#FJMENO
#FTITUL
#POSTAVENI

1.2

#TODOB
#TDOOB
#TODOB2
#TDOOB2
#TODOBD
#TDOOBD
#TODOBD2
#TDOOBD2

Daň z příjmu

Pro daň z příjmu:
telefon
fax
stát
číslo bankovního účtu
hlavní převažující činnost 1. řádek
kód klasifikace OKEČ 1. řádek
hlavní převažující činnost 2. řádek
kód klasifikace OKEČ 2. řádek
přiznání sestavil
oddíl A. rozpis "nedaňových" nákladů

V popisu dokladu vždy uvést Typ: „Výkaz“
V popisu dokladu vždy v poli Popis uvést text:
Dan z přijmu PO
#TEXT6D
#TEXT7D
#TEXT8D
#UCET
#TEXT2D
#TEXT3D
#TEXT4D
#TEXT5D
#TEXT9D
#POPIS01 až #POPIS012
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1.3

Složený doklad

Pro složený doklad
matice:
má dáti účet
má dáti středisko
dal účet
dal středisko
zakázka
DPH
částka
zákazník
faktura
kurz
ve měně
datum
doklad
období
text dokladu
splatnost

#NA(1) až #NA(xx)
#NB(1) až #NB(xx)
#NC(1) až #NC(xx)
#ND(1) až #ND(xx)
#NE(1) až #NE(xx)
#NF(1) až #NF(xx)
#NG(1) až #NG(xx)
#NH(1) až #NH(xx)
#NI(1) až #NI(xx)
#NK(1) až #NK(xx)
#NJ(1) až #NJ(xx)
#NM(1) až #NM(xx)
#NN(1) až #NN(xx)
#NO(1) až #NO(xx)
#NP(1) až #NP(xx)
#NS(1) až #Ns(xx)

Hlavička dokladu:
datum
text
účet má dáti
středisko má dáti
účet dal
středisko dal
částka
dodavatel (odběratel) a č. faktury
zakázka
období
číslo dokladu
kód měny
hodnota v měně
kurz
splatnost
zaplaceno

#DATUM
#TEXT
#MD_UCET
#MD_STR
#D_UCET
#D_STR
#KCS
#C_FAKTURY
#DAT_SPL
#OBDOBI
#DOKLAD
#MENA
#HODNOTA
#KURZ
#SPLATNOSTD
#PLACEN_DO

1.4

V popisu dokladu vždy uvést Typ: „DOKLAD“

Příkaz k úhradě

Pro příkaz k úhradě
účet firmy
celková částka
splatnost příkazu
účet dodavatele
směrový kód
částka
variabilní symbol
konstantní symbol
specifický symbol
datum systémové
město
reference

V popisu dokladu vždy uvést Typ:„Příkaz do
banky“
#UCET
#SUMA
#DATSPL
#BU(1) až #BU(xx)
#K(1) až #K(xx)
#CA(1) až #CA(xx)
#VS(1) až #VS(xx)
#S(1) až #S(xx)
#SS(1) až #SS(xx)
#DATE()
#ADRESA
#RE(1) až#RE(xx)
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1.5

Saldokonto

Pro saldokonto
saldo v domácí měně
saldo v zahraniční měně
saldo výpočet penále
součet penále
součet zbývá v domácí měně
součet zbývá v zahraniční měně
název zákazníka
ulice zákazníka
PSČ zákazníka
město zákazníka
číslo zákazníka

2
2.1

V popisu dokladu vždy uvést Typ:
„Dopisy zákazníkům“
#SALDO.SALDOD
#SALDO.SALDOZ
#SALDO.PENALE
#SALDO2.PENALE
#SALDO2.SALDOD
#SALDO2.SALDOZ
#ODB.NAZEV
#ODB.ULICE
#ODB.PSC
#ODB.ADRESA
#ODB.CISLO

Fakturace
Informace o zákazníkovi

informace o zákazníkovi:
označení zákazníka
název zákazníka
IČO zákazníka
adresa (město) zákazníka
obor zákazníka
telefon
ulice
bankovní spojení – ulice
specifický symbol
DIČ zákazníka
PSČ
poznámka
termín splatnosti
e-mail
korespondenční adresa – název
korespondenční adresa – ulice
korespondenční adresa – PSČ
korespondenční adresa – adresa (město)
korespondenční adresa -oslovení
mobil
www stránka
ostatní poznámka
oslovení
název státu
označení státu
IP adresa
kdo pořídil
kdy pořídil
číslo faxu
klíč pro externí moduly
klíč pro fyzickou osobu
dealer
skupina
od kdy zakázáno posílat e-mail
od kdy zakázáno posílat upomínky
od kdy zakázáno platit dobropisy
od kdy zakázány kompenzace

Použitelné ve všech dokladech
#ODB.CISLO
#ODB.NAZEV
#ODB.ICO
#ODB.ADRESA
#ODB.OBOR
#ODB.TELEFON
#ODB.ULICE
#ODB.UCET
#ODB.SS
#ODB.DRC
#ODB.PSC
#ODB.POZNAMKA
#ODB.TERMIN
#ODB.E_MAIL
#ODB.KNAZEV
#ODB.KULICE
#ODB.KPSC
#ODB.KADRESA
#ODB.KOSLOVENI
#ODB.MOBIL
#ODB.STRANKAW
#ODB.OSTATNÍ
#ODB.OSLOVENI
#ODB.UPOMINAT
#ODB.NAZSTAT
#ODB.ZKRSTAT
#ODB.IPADRESA
#ODB.KDO
#ODB.KDY
#ODB.FAX
#ODB.EXTERNI
#ODB.KLICF
#ODB.ODEALER
#ODB.OSKUPINA
#ODB.DEMAIL
#ODB.DUPOMINKA
#ODB.DDOBROPIS
#ODB.DKOMPEN
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od kdy zakázáno platit příkazem k úhradě
od kdy zakázáno inkaso
od kdy zakázáno vystavování dokladů
od kdy je vyžadována platba hotově
od kdy je v likvidaci
od kdy je v konkursu
od kdy ukončena spolupráce
je fyzická osoba
limit pro pohledávky v Kč
limit pro pohledávky ve dnech
název zahraniční banky
adresa zahraniční banky 1
adresa zahraniční banky 2
adresa zahraniční banky 3
swift kód
cílová země
poplatky
avízo
platební titul
korespondenční banka

2.2

Faktura a pokladní doklad

2.2.1

Faktura a pokladní doklad

#ODB.DPLATBA
#ODB.DINKASO
#ODB.DDOKLAD
#ODB.DHOTOVE
#ODB.DLIKV
#ODB.DKONKURS
#ODB.DKONEC
#ODB.FYZICKA
#ODB.LIMITKC
#ODB.LIMITDEN
#ODB.NAZBANKY
#ODB.ADRBANKY1
#ODB.ADRBANKY2
#ODB.ADRBANKY3
#ODB.SWIFT
#ODB.CILZEME
#ODB.POPLATKY
#ODB.AVIZO
#ODB.PLATTITUL
#ODB.KORBANKA

číslo dokladu
Číslo zálohové faktury
Číslo daňového dokladu k záloze
Číslo objednávky
název zákazníka
popis faktury (text)
slovy částka k fakturaci
Slovy částka k fakturaci ve měně
dlouhý název organizace (neexistuje-li, tiskne krátký)
% základní sazby DPH
% snížené sazby DPH
nulová sazba DPH
účetní období
penále
obsah popisu u zákazníka uvedený na začátku řádku
slovy RADEK1: (v případě, že používáte memo
položku)
obsah popisu u zákazníka uvedený na začátku řádku
slovy RADEK2: (v případě, že používáte memo
položku)
obsah popisu u zákazníka uvedený na začátku řádku
slovy RADEK3: (v případě, že používáte memo
položku)
obsah popisu u zákazníka uvedený na začátku řádku
slovy STAT:
název evidence WIN / DOS
ICO v parametru evidence WIN / DOS
ulice v parametru evidence WIN / DOS
město v parametru evidence WIN / DOS
banka v parametru evidence WIN / DOS
KS v parametru evidence
účet v parametru evidence WIN / DOS
SS v parametru evidence WIN / DOS
PSČ v parametru evidence WIN / DOS

V popisu dokladu vždy uvést Typ: Faktura přijatá
nebo Faktura vydaná pro fakturaci pro pokladnu
Pokladní doklad
#CISLO nebo #CF
#DOKLZA
#DAN_DOKL
#COBJED
#NAZEV
#POZN2
#SLOVY
#SLOVYM
#DNAZEV
#S1
#S2
#S3
#OBD
#PEN
#RADEK1
#RADEK2
#RADEK3
#STAT
#EPF.NAZEV / #NAZEV1
#EPF.ICO / #ICO1
#EPF.ULICE / #ULICE1
#EPF.ADRESA / #MESTO1
#EPF.PU / #PU1
#KS1
#EPF.CU / #CU1
#EPF.SS / #SS1
#EPF.PSC / #PSC1
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DRČ v parametru evidence WIN / DOS
podpis na dokladu (v parametrech evidence)
popis zápisu v obchodním rejstříku
poznámka
Až tři další bankovní spojení pro evidenci podle měny
IČO zákazníka
ulice zákazníka
město zákazníka
banka zákazníka
KS zákazníka
účet zákazníka
SS zákazníka
PSČ zákazníka
DRČ zákazníka
podpis v parametru evidence
číslo faktury (vydané/přijaté)
označení zakázky
název zakázky
kód referenta
název referenta
datum ve tvaru DD.MM.RRRR
splatnost
datum zdanitelného plnění
datum kurzu
kurz na 2 des. místa
kurz na 3 des. místa
kurz na 6 des. místa
datum vystavení
datum vystavení
datum úhrady
datum vystavení zálohy
datum zaplacení zálohy
hodnota cizí měny bez ohledu na znaménko
2.2.2
Fakturováno:
- daňový základ, základní sazba
- daňový základ, snížená sazba
- daňový základ, nulová sazba
- částka DPH, základní sazba
- částka DPH, snížená sazba
- částka DPH, nulová sazba
- daňový základ + částka DPH, základní sazba
- daňový základ + částka DPH, snížená sazba
- daňový základ + částka DPH, nulová sazba
- součet všech daňových základů
- součet všech částek DPH
- součet všech daňových základů + DPH
- v případě oddělování řádů při tisku celkové částky
- v cizí měně
- daňový základ, základní sazba
- daňový základ, snížená sazba
- daňový základ, nulová sazba
- částka DPH, základní sazba
- částka DPH, snížená sazba
- částka DPH, nulová sazba
- daňový základ + částka DPH, základní sazba
- daňový základ + částka DPH, snížená sazba
- daňový základ + částka DPH, nulová sazba
- součet všech daňových základů
- součet všech částek DPH

#EPF.DIC / #D1
#EPF.PODPIS
#EPF.OBCHR
#EPF.POZNAMKA
#BSPOJ
#ICO2
#ULICE2
#MESTO2
#PU2
#KS2
#CU2
#SS2
#PSC2
#D2
#PODPIS
#CF
#ZAKAZKA
#TNAZEVZ
#R(1)
#NAME
položky, které nekončí na "D" jsou ve tvaru
DD.MM.RR
#DATSPLD
#DATZPD
#KEDNID
#KURS
#M.KURS
#KURS6
#DATVYSD
#DATUMD
#DATUHD
#DENZAD
#DENPLZAD
#HODNOTAA
#K1
#K2
#K3
#DP1
#DP2
#DP3
#KC1
#KC2
#KC3
#KSUMA
#DPHSUMA
#KCSVYST
#M.KCSVYST
#K1M
#K2M
#K3M
#DP1M
#DP2M
#DP3M
#KC1M
#KC2M
#KC3M
#KSUMAM
#DPHSUMAM
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- součet všech daňových základů + DPH
2.2.3
Odečet záloh:
- daňový základ, základní sazba
- daňový základ, snížená sazba
- daňový základ, nulová sazba
- částka DPH, základní sazba
- částka DPH, snížená sazba
- částka DPH, nulová sazba
- daňový základ + částka DPH, základní sazba
- daňový základ + částka DPH, snížená sazba
- daňový základ + částka DPH, nulová sazba
- součet všech daňových základů
- součet všech částek DPH
- součet všech daňových základů + DPH
2.2.4
Celkem daňový doklad:
- daňový základ, základní sazba
- daňový základ, snížená sazba
- daňový základ, nulová sazba
- částka DPH, základní sazba
- částka DPH, snížená sazba
- částka DPH, nulová sazba
- daňový základ + částka DPH, základní sazba
- daňový základ + částka DPH, snížená sazba
- daňový základ + částka DPH, nulová sazba
- součet všech daňových základů
- součet všech částek DPH
- součet všech daňových základů + DPH
součet všech daňových základů + DPH – záloha +
zaokrouhlení
součet všech daňových základů + DPH – záloha +
zaokrouhlení (bez ohledu na znaménko)
součet všech daňových základů + DPH - záloha
v případě oddělování řádů při tisku celkové částky
výše zálohy
v případě oddělování řádů při tisku celkové částky
označení zákazníka
datum odeslání
datum příjmu
jméno uživatele (ze systému WINDOWS)
2.2.5
Tisk faktur s odpočtem DD – detailní
rekapitulace:
Před vlastní rekapitulací musí být uvedeno
- doklad
- datum
- základ, základní sazba
- základ, snížená sazba
- základ, nulová sazba
- částka DPH, základní sazba
- částka DPH , snížená sazba
2.2.6
Rekapitulace DPH v cizí měně:
- daňový základ, základní sazba
- daňový základ, snížená sazba
- daňový základ, nulová sazba
- částka DPH, základní sazba
- částka DPH, snížená sazba
- částka DPH, nulová sazba
- daňový základ + částka DPH, základní sazba
- daňový základ + částka DPH, snížená sazba
- daňový základ + částka DPH, nulová sazba
- součet všech daňových základů

#M.HODNOTA
#ZA_K1
#ZA_K2
#ZA_K3
#ZA_DP1
#ZA_DP2
#ZA_DP3
#ZA_KC1
#ZA_KC2
#ZA_KC3
#ZA_KSUMA
#ZA_DPHSUMA
#ZA_KCSVYST
#VY_K1
#VY_K2
#VY_K3
#VY_DP1
#VY_DP2
#VY_DP3
#VY_KC1
#VY_KC2
#VY_KC3
#VY_KSUMA
#VY_DPHSUMA
#VY_KCSVYST
#FAKTUR
#FAKTURA
#BEZZAL
#M.KCSVYST
#ZALOHA
#M.ZALOHA
#ODB
#ODES
#PRIJ
#par_1(6)
#ODPOCET
#O_D(1,1), #O_D(2,1), #O_D(3,1) atd.
#O_D(1,2), #O_D(2,2), #O_D(3,2) atd.
#O_D(1,3), #O_D(2,3), #O_D(3,3) atd.
#O_D(1,4), #O_D(2,4), #O_D(3,4) atd.
#O_D(1,5), #O_D(2,5), #O_D(3,5) atd.
#O_D(1,6), #O_D(2,6), #O_D(3,6) atd.
#O_D(1,7), #O_D(2,7), #O_D(3,7) atd.

#K1M
#K2M
#K3M
#DP1M
#DP2M
#DP3M
#KC1M
#KC2M
#KC3M
#KSUMAM
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- součet všech částek DPH
- součet všech daňových základů + DPH
2.2.7
Tisk dokladů – tlačítko VÍCE
- volitelná hlavička (implicitně Faktura – daňový
doklad
- forma úhrady (implicitně příkazem)
- volitelný text (implicitně – prázdný)

2.3

#HLAVA
#FORMA
#UPOZORNENI

Rozúčtování faktury, pokladního dokladu

Rozúčtování
má dáti účet
má dáti středisko
dal účet
dal středisko
částka
zakázka
typ DPH
označení měny
kurs
hodnota cizí měny
zákazník
VS (párovací znak)
středisko
zakázka
Projekt

2.4

#DPHSUMAM
#M.HODNOTA

číslo v závorce určuje řádek od 1 do 50ti
#na(1)
#nb(1)
#nc(1)
#nd(1)
#ne(1)
#nf(1)
#ng(1)
#nh(1)
#ni(1)
#nj(1)
#nk(1)
#nl(1)
#ST(1)
#ZA(1)
#NR(1)

Položková fakturace

2.4.1
Položková fakturace v Kč:
označení zboží
název (popis)
Množství
cena za měrnou jednotku
cena za měrnou jednotku bez daně
sleva (absolutní i v %)
celkem cena
celkem cena s DPH
celkem DPH
sazba DPH
měrná jednotka
účetní analytické členění zboží ( z osnovy)
datum od (pokud se používá)
datum do (pokud se používá)
Středisko
Zakázka
Součet množství na faktuře
Projekt
2.4.2
Položková fakturace v cizí měně:
cena za měrnou jednotku v cizí měně
sleva
Celkem
Celkem s daní
Daň
2.4.3
Provize
provize v %
částka bez slevy a provize
( součet základy)
částka se slevou bez provize (součet základy)
částka bez slev i provize
(součet základy)

číslo v závorce určuje řádek od 1 do 50ti
#nb(1)
#na(1)
#mn(1)
#cem(1)
#ceb(1)
#sl(1)
#cec(1)
#ced(1)
#cdp(1)
#sa(1)
#mj(1)
#ud(1)
#dao(1)
#dad(1)
#ST(1)
#ZA(1)
#SUMMN
#NR(1)
#CEMZ
#SLZ
#CECZ
#CEDZ
#CDPZ
#M.PROVIZE
#M.CNETTO1
#M.CNETTO2
#M.KSUMA
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2.5

Upomínky a kompenzace

2.5.1
Upomínky
Seznam faktur
Dluh v domácí měně
Dluh v cizí měně
Penále
% penále
2.5.2
Kompenzace:
Faktury:
číslo faktury
datum vystavení
datum splatnosti
vystaveno
úhrada (částečná)
datum úhrady (částečné)
zbývá k platbě
VS
Dobropisy: číslo dobropisu
datum vystavení
datum splatnosti
vystaveno
úhrada (částečná)
datum úhrady (částečné)
zbývá k platbě
VS
Součty:
zbývá k úhradě faktury
zbývá k úhradě dobropisy
zbývá celkem (saldo)
Číslo zápočtu
Obaly nefakturované:
název (popis) obalu
označení obalu
mj
množství
součet za obaly

2.6

#KO(x,1)
#KO(x,2)
#KO(x,3)
#KO(x,4)
#KO(x,5)
#KO(x,6)
#KO(x,7)
#KO(x,82)
#KO(x,1
#KO(x,2)
#KO(x,3)
#KO(x,4)
#KO(x,5)
#KO(x,6)
#KO(x,7)
#KO(x,82)
#SUMAFZBYVA
#SUMADZBYVA
#SUMAZBYVA
#CZAPOCTU
#O_O(x,1)
#O_O(x,2)
#O_O(x,3)
#O_O(x,4)
#SUMAO

Letenky

Kód
Kam
Číslo letenky (letenek)
Vystaveno celkem (včetně DPH, tax, přirážek)
Jméno
Termín – datum OD – DO
Objednávka
Letecká společnost
Základ
Přirážka v Kč
Přirážka v %
Taxa
Základ včetně DPH
Přirážka včetně DPH
Taxa včetně DPH
Sazba DPH (ze základu)

2.7

#SEZNAM
#SALDO.SALDOD
#SALDO.SALDOZ
#SALDO.PENALE
#_PENALE

#K(1)
#KAM(1)
#CL(1)
#VY(1)
#JM(1)
#KDY(1)
#OB(1)
#LS(1)
#BR(1)
#SK(1)
#SP(1)
#TA(1)
#Z1()
#Z2()
#Z3()
#Z4()

Samolepky

Oslovení
Název zákazníka

#s1(1), #s1(2) atd. podle počtu samolepek na stránce
#s2(1), #s2(2) atd. podle počtu samolepek na stránce
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Ulice
Město
PSC
Stát

2.8

#s3(1), #s3(2) atd. podle počtu samolepek na stránce
#s4(1), #s4(2) atd. podle počtu samolepek na stránce
#s5(1), #s5(2) atd. podle počtu samolepek na stránce
#s6(1), #s6(2) atd. podle počtu samolepek na stránce

Výčetka pro Českou poštu

Datum
Jméno a příjmení adresáta
Ulice
Dodací pošta

3

#s1(1), #s1(2) atd. podle počtu řádků na stránce
#s2(1), #s2(2) atd. podle počtu řádků na stránce
#s3(1), #s3(2) atd. podle počtu řádků na stránce
#s4(1), #s4(2) atd. podle počtu řádků na stránce

Investiční majetek

Název firmy

#EZP.NAZEV

číslo faktury
datum zařazení
inventární číslo
název předmětu
výrobní číslo
doplňující údaje
poznámka
SKP
středisko
místo uložení
označení zodpovědné osoby
jméno zodpovědné osoby
pořizovací cena
zahájení odepisování
% účetního odpisu
oprávky
zůstatková cena
daňová skupina
způsob daňového odpisu
daňové oprávky
zůstatková cena
popis – historie

#CISLO_F
#DATUM
#INVC
#NAZEV
#VYR_CISLO
#DOKUMENT
#POHYB
#SKP
#STREDISKO
#MISTNOST
#OSCISLO
#JMENO
#CENA
#ZAHAJENI
#PROC
#OPRAVKY
#ZUSTATEK
#DAN
#ZPUSOBD
#OPRAVKY_D
#ZUSTATEK_D
#POPIS

4

Kontakt

6K, spol. s. r. o.
Paříkova 7
190 00 Praha 9
Tel: +420 283 10 97 30
Fax: +420 283 89 36 58
Mob: +420 606 65 00 00
E-mail: 6k@6k.cz
http://www.6k.cz

5

Poznámky
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