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Odpisy majetku
Modul majetku umožňuje evidovat dlouhodobý
hmotný a nehmotný majetek, a to včetně
souborů hmotného majetku. V Allegru je ale také
možné vést evidenci drobného majetku.

Sami si určíte hranici vstupních cen pro zařazení do dlouhodobého majetku, a to
jak z hlediska účetního, tak i daňového. S Allegrem získáte vždy přehled o aktuální
zůstatkové ceně majetku, a to jak účetní, tak i daňové.

Hlavní přednosti a charakteristiky
podpora lineárních a nelineárních účetních odpisů dle nastavení odpisových plánů
automatické zaúčtování účetních odpisů do modulu účetnictví
všechny způsoby daňového odpisování
vždy legislativně aktuální
změna výpočtu účetních i daňových odpisů na základě technického zhodnocení
zařazení a vyřazení majetku napojené na účetnictví
automatická úprava daňových odpisů při vyřazení majetku
přehled o aktuální účetní a daňové zůstatkové ceně
podklady pro účetní závěrku a daňové přiznání
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Účetní odpisové plány
V Allegru si lze vytvořit vlastní odpisové plány, na základě kterých pak systém vypočte účetní odpisy majetku.
Plán umožňuje nastavení výpočtu lineárních, ale i nelineárních odpisů. Odpisy lze korigovat také ručně.
Účetní odpisy je možné zaúčtovat do modulu účetnictví hromadně za všechen majetek na jedno kliknutí
myší. Systém tak hlídá, zda byly v daném měsíci zaúčtované všechny odpisy majetku.
Při zařazení již částečně
odepsaného majetku (například při
převodu z jiného systému) Allegro
na základě zadaných údajů o
zůstatkové ceně a době odpisování
vypočítá následující účetní
odpisy. Do Allegra je také možné
doplnit i historické účetní odpisy,
a to i importem dat, a mít tak
k dispozici kompletní kartu
majetku.

Daňové odpisy
Výpočet daňových odpisů vždy odráží aktuálně platnou legislativu a podporuje všechny způsoby daňového
odpisování s možností ruční korekce. Daňové odpisy je také možné přerušit z důvodu daňové optimalizace. Je
možné také určit poměr uplatnění daňových odpisů, a to i odlišně pro každé zdaňovací období.

Při zařazení již částečně odepsaného majetku
(například při převodu z jiného systému) Allegro na
základě zadaných údajů o daňové zůstatkové
ceně, způsobu odpisování a době odpisování
vypočítá následující daňové odpisy. Do Allegra je
také možné doplnit i historické daňové odpisy, a to
i importem dat, a mít tak k dispozici kompletní
kartu majetku
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Technické zhodnocení
Allegro podporuje evidenci veškerých operací
souvisejících s majetkem. Je možné evidovat
provedená technická zhodnocení, změny ceny
a změny oprávek. Tyto změny systém zahrne do
výpočtu účetních i daňových odpisů.
S technickým zhodnocením je možné upravit
životnost majetku, stanovit nové procento
odpisu a reflektovat tak skutečný stav majetku
do účetnictví.

Zařazení a vyřazení majetku
Modul majetku je také úzce propojen s modulem
účetnictví. Na základě údajů v evidenci majetku
systém vytvoří interní doklad se zařazením majetku
nebo naopak s vyřazením majetku, a to na jedno
kliknutí myší. Při vyřazení majetku systém
automaticky upraví hodnotu daňového odpisu pro
dané zdaňovací období. Na základě způsobu vyřazení
systém zaúčtuje účetní zůstatkovou cenu na účet
související se způsobem vyřazení.

Sestavy a exporty
Modul majetku obsahuje všechny základní
sestavy spojené s evidencí majetku s
dostatečným množstvím filtrů. Sestava
s daňovými odpisy reflektuje poměr
uplatněných odpisů. Také získáte podklad pro
daňové přiznání, jelikož jednotlivé daňové
odpisy jsou sečtené za všechen majetek dle
řádků daňového přiznání. Allegro také obsahuje
sestavu s porovnáním účetních a daňových
odpisů, která také slouží jako důležitý podklad
pro daňové přiznání. Naleznete zde také
podklady pro účetní inventuru majetku, která je
dobrým pomocníkem při tvorbě účetní závěrky.
Data ze všech reportů je možné exportovat do
excelu.
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