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Formulář Faktura IV a QR platba

Formulář Faktura IV a QR platba
Formulář Faktura IV je multifunkčí formulář, který slouží k elektronickému vystavování dokladů (faktura + qr
platba, zálohová faktura, dobropis a cenová nabídka). Tento formulář navazuje na Formulář III.

Charakteristika.
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Formulář je určen pro verze Excelu 2007 a vyšší.
Lze vystavit tyto druhy dokladů: faktura, zálohová faktura, dobropis a cenová nabídka.
Faktury lze vystavit pro plátce i neplátce DPH nebo v režimu přenesené daňové povinnosti.
QR platba.
Lze použít více měn.
Odběratelé se do formuláře přenáší z interní databáze, která je na listu Odběratel.
Do formuláře lze zadat až 25 položek (zboží, služba, …). Položky lze do formuláře zadávat ručně nebo výběrem z
databáze položek, kterou uživatel spravuje na samostatném listě Položky.
Vystavené doklady lze ukládat do archivu (součást soubor). Archiv lze prohlížet a uložené doklady importovat
zpět do formuláře.
Vystavené doklady se evidují na listě Vydané doklady.
Export dokladu do PDF, pokud to vaše verze Excelu umožňuje.
Široká škála nastavení. Vše je popsáno v přiložené nápovědě.

Soubor Faktura IV.xlsm obsahuje listy:
1.
2.
3.
4.

Doklad - vlastní formulář s dokladem (dle výběru typu dokladu).
Položky - seznam zboží, které se přenášejí do dokladu.
Odběratel - seznam odběratelů, které se přenášejí do faktury dokladu.
Archiv - seznam vydaných dokladů a archiv.

Přiložený formulář je zkušební verze a je omezen. Lze vystavit jen 5 dokladů a z rozbalovacího seznamu lze vybrat
jen prvních 5 odběratelů.
Zkušební soubor s formulářem a návodem: Nejste přihlášen(a)
Plnou verzi formuláře Faktura IV lze pořídit za 110,- Kč převodem na účet 670100-2206116657/6210. Do pole
zprávy pro příjemce uveďte 'FAIV' a e-mailovou adresu, kam chcete formulář poslat. Po úhradě mě kontaktujte.
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