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Vážený zákazníku,
v rámci aktuální licence, resp. předplatného aktualizací a souboru služeb zákaznické podpory SERVIS dostáváte k dispozici
novou verzi programu TAX 2015 s označením release 6100. Tato verze programu TAX obsahuje funkční novinky a úpravy, které
reagují nejen na legislativní změny, ale také připomínky Vás, uživatelů.
Z novinek ve verzi 2015 pro Vás vybíráme
Jednou z hlavních novinek ve verzi TAX 2015, která se dotkne všech tří variant programu, je využití datových schránek. Oproti
současné verzi, která podporuje odesílání tiskopisů určených pro finanční úřad prostřednictvím aplikace EPO a pro správu
sociálního zabezpečení přes aplikaci VREP, Vám TAX 2015 nově umožní odesílat výkazy ve formátu XML právě přes datové
schránky. Věříme, že pro mnohé z Vás půjde zajisté o podstatně jednodušší variantu, jelikož datové schránky nevyžadují zřízení
elektronického podpisu.
Varianta TAX Profi si pak pro Vás navíc přichystala ještě další dvě novinky, které Vám nyní krátce představíme. Tou první je
nový formulář Příloha č. 2 – k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty pozemku. Přílohu využijete,
pokud podáváte přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a při výpočtu daně vycházíte ze směrné hodnoty nabyté věci.
Chcete-li se stát plátci DPH, tak určitě využijete ještě druhou novinku varianty Profi, a to nově přidaný tiskopis Přihláška
k registraci k dani z přidané hodnoty. Údaje tak již nemusíte vyplňovat ručně do aplikace EPO, jak tomu bylo doposud, ale zadáte
je přímo do programu TAX. Poté program přihlášku rovnou elektronicky odešle přes aplikaci EPO na příslušný finanční úřad.
Nová verze daňových přiznání TAX přináší samozřejmě ještě další novinky. Jejich úplný přehled najdete na
www.stormware.cz/tax/novinky.
SERVIS 2015
Soubor služeb SERVIS zahrnuje veškeré aktualizace verze 2015, 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.

Ing. Petra Havlíčková
produkt manažer TAX
INFORMACE K INSTALACI:
Při instalaci nové verze programu TAX 2015 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 2015, resp. o koupi souboru služeb SERVIS 2015 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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