
Programové zmeny v PS ODBYT ver. 1.230



1. Zápis dokladov



1.1. Výdaj externý















1.2. Zápis VS v hlavičke faktúry

































Novelou zákona s účinnosťou od 1.1.2018 sa zrušil limit 5000 Eur, čo v praxi znamenalo, že tieto 

dodávky sa majú realizovať režimom tuzemského prenosu daňovej povinnosti bez ohľadu na hodnotu 

dodávky. Toto značne skomplikovalo život najmä obchodníkom s danými komoditami, kedy tieto 

dodávky nebolo možné predávať cez elektronickú pokladňu, ale na tieto dodávky bolo potrebné 

vyhotoviť faktúru.

Novela zákona s účinnosťou od 1.1.2019 mení znenie predmetného ustanovenia zákona takto:

f) dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú bežne 

určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu okrem dodania tovarov, pri ktorom je 

vyhotovená zjednodušená faktúra podľa § 74 ods. 3 písm. a) alebo písm. b)

g) dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka a do položiek 7301, 

7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka, iných ako uvedených v písmene a) okrem dodania 

tovarov, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra podľa § 74 ods. 3 písm. a) alebo písm. 

b) 

Táto úprava v praxi znamená, že od 1.1.2019 je opäť možné predávať uvedené komodity cez 

elektronickú registračnú pokladnicu (s daňou) a vtedy sa ustanovenie o prenose daňovej povinnosti 

neuplatní. V prípade vystavenia bločku z ERP je limit hodnoty dodávky 1000 EUR v hotovosti alebo 

1600 EUR pri platbe kartou. 

1.3. Prenos daňovej povinnosti

























2. Účtovný súbor



Účtovný súbor vytvorený za obdobie 

2019/01 v tvare „ODUCUD.901" má 

rovnaké meno ako účtovný súbor 

z obdobia 2009/01. Vzhľadom k 

identickému menu súboru obsahovať 

účtovné dáta predchádzajúceho 

spracovania spred 10 rokov 





3. Podporné procesy GDPR



























































4. Vyšlé faktúry



4.1. Kód nomenklatúry na položke VF



V prípade, že parameter pre aktualizáciu KN nie je zadaný (dflt), 

prenesená hodnota KN sa zachová iba pre kódy DPH ktoré 

vyžadujú kód kombinovanej nomenklatúry.





V prípade, že parameter pre aktualizáciu KN je zadaný, vstupné 

pole sa sprístupní pre zápis a jeho hodnota sa v položkách 

vyšlých faktúr zachová pre všetky kódy DPH. V tomto prípade je 

možné KN tlačiť v riadkoch vyšlej faktúry. 





4.2. Hromadná kópia VF 



4.3. ... formuláre VF s označením "profesionálna"







4.4. Prílohy k vyšlým faktúram





4.5. Rozúčtovanie na prvej kópii faktúry





4.6. Export knihy vyšlých faktúr































5. Hotovostný predaj



V súčasnosti prebieha legislatívny proces novelizácie zákona o registračných pokladniciach. 

Fiskálne tlačiarne VAROS FT4000 a FT5000 a prevádzkové prostredie sa z pohľadu 

pripravovanej novely zákona 289/2008 Z.z. budú musieť modifikovať tak, aby boli splnené 

nasledujúce poožiadavky:

1. na každej prevádzke sa vyžaduje pripojenie na internet, miesta bez dostupnosti spojenia sa 

vybavujú individuálne

2. termotlačiarne musia podporovať tlač QR-kódu cez riadiace sekvencie (staré verzie termotlačiarní 

to nepodporujú), ihličkové tlačiarne sa budú musieť nahradiť termotlačiarňami

3. pre tlačiarne, ktoré nepodporujú tlač QR-kódu sa pripravuje fiskálny modul FT5000, ktorý bude 

podporovať tlač QR-kódu na všetkých termotlačiarňach

4. fiskálna pamäť sa musí deaktivovať a nahradiť chráneným dátovým úložiskom s dostatočnou 

kapacitou

5. do FT4000 sa nahrá nová verzia firmware podporujúca komunikáciu s CHDU, komunikovať 

pomocou tlačového manažéra, ktorý sa bude certifikovať spolu s CHDU

6. v nadradenej aplikácii sa musia doprogramovať dodatočné riadiace sekvencie, na základe ktorých 

sa identifikujú požadované informácie 











6. Prevádzkové zmeny



Finančná správa zmenila obsah a štruktúry informačných zoznamov s údajmi o 

platiteľoch DPH, rizikových subjektoch, vymazaných subjektoch a  subjektoch, ktoré 

využívajú osobitný režim DPH (do štruktúry je vsunuté  IČO a štát). 



Na pracovnej ploche je priamy link (ikona) 

pre jednoduchšie aktivovanie klienta pre 

vzdialenú podporu (Quick Support -

TeamViewer). 




