
INFORMACE K INSTALACI:
Při instalaci nové verze programu TAX 2016 doporučujeme přednastavené hodnoty instalátoru neměnit. Pokud vlastníte některou z předchozích 
verzí programu TAX, proveďte instalaci do stejného adresáře. Jedině tak zůstanou zachována daňová přiznání jednotlivých poplatníků z předchozích 
let. Použijte buď instalaci staženou ze Zákaznického centra, nebo instalaci z CD.

V průběhu instalace budete vyzváni k vyplnění instalačního čísla. 

Instalační číslo naleznete:
 na příloze k daňovému dokladu o koupi licence k programu TAX 2016, resp. o koupi souboru služeb SERVIS 2016 k tomuto programu, 
 ve svém profilu v Zákaznickém centru na www.stormware.cz/zc v sekci Licence.

Pokud vlastníte přídavné síťové či nesíťové licence, najdete na odkazovaných místech i čísla k těmto licencím.
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Vážený zákazníku,
v rámci aktuální licence, resp. předplatného aktualizací a souboru služeb zákaznické podpory SERVIS dostáváte na CD 
k dispozici novou verzi programu TAX 2016, tentokrát s označením release 6201. Tato verze programu TAX obsahuje funkční 
novinky a úpravy, které reagují nejen na legislativní změny, ale také připomínky vás, uživatelů.

Z novinek ve verzi 2016 pro Vás vybíráme
Nová verze programu TAX 2016 obsahuje nespočet vylepšení – ta nejzásadnější z nich se týkají elektronické komunikace 
s Finanční správou. Přímo z programu nyní můžete podat spolu s daňovým přiznáním za zdaňovací období 2015 i veškeré 
přílohy.  Tuto novinku jsme do programu zařadili jak pro fyzické osoby, tak pro právnické. Právnické osoby mohou navíc vložit 
k určitým řádkům II. oddílu přiznání také zvláštní přílohy. 

Účtujete-li podle vyhlášky 504/2002 Sb., tzn. o nevýdělečných organizacích, současně s přiznáním k dani z příjmů nově odešlete 
na Daňový portál Finanční správy ČR tiskopisy Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty a Přílohu k účetní závěrce.

Další významná novinka se týká registrace k dani z příjmů fyzických/právnických osob, registrace k dani silniční, k dani z příjmů 
ze závislé činnosti či k dani z příjmů fyzických/právnických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně. Právě pro účely 
registrace k těmto daním jsme do programu TAX 2016 přidali nový tiskopis. 

Nová verze daňových přiznání TAX přináší samozřejmě ještě další novinky. Jejich úplný přehled najdete 
na www.stormware.cz/tax/novinky.

SERVIS 2016
Soubor služeb SERVIS zahrnuje veškeré aktualizace verze 2016, které v průběhu roku najdete ke stažení ve svém profilu 
v Zákaznickém centru nebo si je budete moci stáhnout přímo z programu TAX, a dále bezplatnou telefonickou a e-mailovou 
podporu. Odborný tým pracovníků zákaznické podpory je Vám k dispozici na telefonním čísle 567 117 711 v pracovní dny 
od pondělí do čtvrtka od 8.00 do 17.00 hodin a v pátek do 16.00 hodin. Své dotazy ale můžete zasílat také do e-mailové 
schránky hotline@stormware.cz, která je pro zákaznickou podporu vyhrazena.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a věříme, že Vám software TAX usnadní sestavování daňových přiznání a ušetří čas, 
který byste jinak strávili vyplňováním složitých formulářů.

Za vývojový a realizační tým STORMWARE s.r.o.

Bc. Jana Meitnerová
produkt manažer TAX

http://www.stormware.cz/zc
http://www.stormware.cz/tax/novinky
mailto:hotline@stormware.cz

