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1. PODSYSTÉM ÚČTOVNÍCTVO
1.1 Ročná uzávierka
Pre správne uzatvorenie roka si rozdelíme záverečné operácie na:
• Účtovné operácie posledného obdobia účtovného roka, ktoré budú účtované v období
december (resp. posledný mesiac hospodárskeho roka). Sem patrí napríklad zúčtovanie
vysporiadania použitia koeficientu DPH.
• Závierkové účtovné operácie, ktoré budú účtované v období ultimum. Sem patrí napríklad
preúčtovanie zostatkov účtov 111, 131, ..., ročné účtovné korekcie zákaziek, výpočet
a zaúčtovanie daňovej povinnosti k dani z príjmu a pod.
• Technické uzávierkové operácie, ktoré budú účtované v období záver. Sem patrí napríklad
uzatvorenie zostatkov účtov nákladov a výnosov na účet hospodárskeho výsledku (710xx).
Pri uzatváraní roka budeme teda pracovať v systéme 14 účtovných období, a to i v
prípade účtovania v hospodárskom roku. Jednotlivé obdobia teda budeme číselne a slovne
označovať takto:
• 112
december 2021
• 113
ultimum 2021
• 114
záver 2021
• 201
január 2022
Pri účtovaní v hospodárskom roku namiesto mesiaca december bude posledný mesiac
hospodárskeho roka a namiesto mesiaca január bude prvý mesiac nasledujúceho
hospodárskeho roka, teda ak HR bude začínať v júni, tak postupnosť období bude:
• 205
máj 2022
• 213
ultimum 2022
• 214
záver 2022
• 206
jún 2022
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1.2 Technický postup ročnej uzávierky
1.

ZAÚČTUJEME VŠETKY DOKLADY PATRIACE DO DECEMBRA 2021.

Pri účtovaní dokladov v decembri (ale aj v inom mesiaci) môžeme efektívne využiť
možnosť poloautomatického účtovania časových rozlíšení. Podpora pre automatický
výpočet ČR je v zložených účtovných zápisoch a v dokladoch s DPH (podrobnejší popis
je na www.compeko.sk v sekcii FAQ alebo v materiáloch z ročného školenia 2015 –
Účtovanie časových rozlíšení). Pri využití tejto možnosti sa automaticky generujú do
budúcich období nezaúčtované importy s príslušným preúčtovaním zostatkovej časti
ČR.

2.

ZAÚČTUJEME ROČNÉ VYSPORIADANIE DPH.

Ak organizácia v priebehu roka používala koeficient pre odpočet DPH na vstupe,
zaúčtujeme účtovné prípady vyplývajúce z ročného vysporiadania DPH. Vytvorením
výkazu DPH za posledné zdaňovacie obdobie roka 2019 vo voľbe Výkaz DPH s ročným
vysporiadaním koeficientu, dostávame automaticky i ročné vysporiadanie DPH – popis
výpočtu sa tlačí v prílohe k zostaveniu daňového priznania.
Do nasledujúceho roka by mali prejsť zostatky na účtoch DPH, ktoré sa týkajú:

3.

•

vysporiadania s daňovým úradom za posledné zdaňovacie obdobie

•

zaevidovaná, ale neuplatnená daň na vstupe, ktorej uplatnenie predpokladáme
v budúcnosti

•

účet vnútorného zúčtovania DPH 343-990

PREÚČTUJEME NEUPLATNITEĽNÚ DPH.

Ak organizácia v priebehu roka používala koeficient pre odpočet DPH na vstupe, alebo má na
vstupe doklady, z ktorých daň odpočítať nemôže alebo doklady, z ktorých odpočítava daň
pomerne (napr. 80% načerpaných PHM), tak je možné využiť automatické preúčtovanie
neuplatniteľnej DPH. Program vypočíta príslušnú časť neuplatniteľnej DPH, ak je to možné,
tak nájde doklad, ku ktorému patrí a pripraví najvhodnejšiu predkontáciu a nakoniec umožní
automaticky pripravený doklad upraviť a zaúčtovať. Túto operáciu je samozrejme možné
vykonať v ktoromkoľvek mesiaci.

4.

RIADNE UZATVORÍME SPRACOVANIE ZA JANUÁR - DECEMBER 2019.

Na technické uzatvorenie všetkých mesiacov až po december (vrátane) môžeme použiť
voľbu „Všetky mesačné závierky“, ktorá vykoná všetky závierky až do konca roka
v jednom kroku. Bližší popis je v prezentácii noviniek v UCT z roka 2018 na
www.compeko.sk. Tým sa program dostane do 13. obdobia (Ultimum), v ktorom je
potrebné zaúčtovať závierkové účtovné operácie.
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5.

ZAÚČTUJEME KURZOVÉ ROZDIELY Z POLOŽIEK SDK.

Vo voľbe

ČÍSELNÍKY / Kódovacie tabuľky / Kurzové zisky-straty / Tabuľka pre KR z nového
ohodnotenia
Nastavíme prípadne iba skontrolujeme obsah tabuľky, podľa ktorej sa vykonajú
výpočty a predkontácia príslušných kurzových rozdielov z nového ohodnotenia pre
jednotlivé otvorené položky v devízovom saldokonte. V súlade s aktuálnymi postupmi
účtovania sa nové ohodnotenie neúčtuje k prijatým alebo zaplateným preddavkom.
Preto by v tabuľke nemali byť tie saldokontné účty, na ktorých sa o takýchto
preddavkoch účtuje.
Preveríme, či v číselníku zahraničných mien máme ku každej používanej mene zapísaný
kurz k 31.12.2021. Ak nám niektoré kurzy chýbajú, môžeme ich dopísať manuálne
alebo nechať program automaticky ich prebrať priamo z webovej lokality ECB
(Európskej centrálnej banky).
V automatickom mesačnom preúčtovaní využijeme voľbu „Kurzové zisky a straty
z nového ohodnotenia“. Touto voľbou sa vypočítajú a zaúčtujú kurzové rozdiely
k otvoreným položkám devízového saldokonta. V procese výpočtu si môžeme určiť, či
chceme vyrátať všetky KR alebo iba tie, ktoré majú svoju definíciu v tabuľke KR, ďalej
si môžeme určiť spôsob tvorby čísla dokladu a dátum, ku ktorému sa kurzové rozdiely
majú vypočítať. Proces vlastného zaúčtovania je rovnaký ako pri iných mesačných
prevodoch.

6.

ZAÚČTUJEME KURZOVÉ ROZDIELY Z ÚČTOV DEVÍZOVEJ HK.

Vo voľbe

ČÍSELNÍKY / Kódovacie tabuľky / Kurzové zisky-straty / Tabuľka pre KR z nového
ohodnotenia
nastavíme prípadne iba skontrolujeme obsah tabuľky, podľa ktorej sa vykonajú
výpočty a predkontácia príslušných kurzových rozdielov z nového ohodnotenia pre
jednotlivé účty v devízovej hlavnej knihe okrem saldokontných účtov.
Preveríme, či v číselníku zahraničných mien máme ku každej používanej mene zapísaný
kurz k 31.12.2021. Ak nám niektoré kurzy chýbajú, môžeme ich dopísať manuálne
alebo nechať program automaticky ich prebrať priamo z webovej lokality ECB
(Európskej centrálnej banky).
V automatickom mesačnom preúčtovaní využijeme voľbu „Kurzové zisky a straty
z HKD“. Touto voľbou sa vypočítajú a zaúčtujú kurzové rozdiely k jednotlivým účtom
vedeným v devízovej hlavnej knihe. V procese výpočtu si môžeme určiť, či chceme
vyrátať všetky KR alebo iba tie, ktoré majú svoju definíciu v tabuľke KR, či chceme KR
vyrátať ku všetkým účtom, alebo iba k nesaldokontným účtom, ďalej si môžeme určiť
spôsob tvorby čísla dokladu a dátum, ku ktorému sa kurzové rozdiely majú vypočítať.
Proces vlastného zaúčtovania je rovnaký, ako pri iných mesačných prevodoch.
8

Ročné školenie 2022

UCT-UZ

podpis

7.

KONTROLA ZOSTATKOV VYBRANÝCH ÚČTOV HK.

Skontrolujeme účty 261, 111, 131, 395, …, či majú nulové zostatky. Ak nie, bude
potrebné vytvoriť a doúčtovať príslušné doklady. Na preúčtovanie zostatkov takýchto
účtov môžeme využiť bežný spôsob zápisu dokladov, alebo môžeme použiť techniku
automatického preúčtovania formou „Ročných účtovných prevodov“. Oba spôsoby
budú popísané v nasledujúcom texte.

8.

NASTAVÍME TABUĽKU PRE ROČNÉ PREVODY.

Vo voľbe ČÍSELNÍKY/Kódovacie tabuľky/Ročné prevody nastavíme obsah tabuľky,
podľa ktorej sa vykonajú uzávierkové operácie s konečnými stavmi výsledkových účtov
a konečnými zostatkami súvahových účtov v zmysle smernice pre ročnú uzávierku.
Nastavenie tabuľky môže byť nasledovné:
Fáza
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Krok
1
2
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Úč. zdr.
111*
111*
395*
395*
50
51
52
53
54
55
60
61
62
63
64
65
56
57
66
67
58
68
591
592
593
594
595
596
597
598
697
698
9

Úč. Cieľ
119*
326*,476*
5***
5***
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71020
71020
71020
71020
71030
71030
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71020
71010
71020

MD/DAL
MD ak zost.>0
DAL ak zost.<0
MD ak zost.>0
DAL ak zost.<0
MD
MD
MD
MD
MD
MD
DAL
DAL
DAL
DAL
DAL
DAL
MD
MD
DAL
DAL
MD
DAL
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
DAL
DAL
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5
1
599
71099
5
2
699
71099
6
1
3431
343990
6
2
3432
343990
6
3
3435
343990
6
4
3436
343990
6
5
3437
343990
6
6
3438
343990
6
7
78
799
6
8
791
799
6
9
792
799
6
10
797
799
6
11
798
799
* Účty by mali byť v príslušnej analytickej evidencii

UCT-UZ
MD
DAL

MD
DAL

Vo fáze 1 a 2 sú uvedené príklady pre zadefinovanie spôsobu preúčtovania zostatkov
vybraných súvahových účtov. Tieto záznamy budeme do tabuľky zapisovať iba vtedy,
ak nebudeme tieto operácie účtovať formou jednoduchých účtovných zápisov (výhody
pozri v ďalšom texte), ale využijeme na ich účtovanie automatické generovanie
dokladov. Postup je rovnaký, ako pri automatických ročných prevodoch v období záver.
Definície vo fázach 3, 4, 5 a 6 sa týkajú technického uzatvorenia účtov a budú použité
až v období záver.

9.

PREÚČTOVANIE Z DÔVODU ZARADENIA DO MIKRO ÚJ.

Ak účtovná jednotka vyhovuje kritériám zaradenia do Mikro účtovnej jednotky a chce
využiť možnosť jednoduchšieho účtovania, potom je možné najneskôr v tomto období
preúčtovať zostatky tých účtov, ktoré nemusí Mikro ÚJ viesť, na iné účty. Tento postup
následne zjednoduší individuálnu úpravu všeobecných účtovných výkazov (pozri ďalší
text – závierkové výkazy).

10.

ZAÚČTUJEME UZÁVIERKOVÉ ÚČTOVNÉ PRÍPADY.

•

účtovné prípady na účtoch, ktoré nesmú mať zostatok (napr. preúčtovanie
zostatku účtov 111 a 131)

•

úprava výnosov zo zákazky alebo rezerva na stratu zákazky (k tejto téme je
možné nájsť materiály na www.compeko.sk v materiáloch zo školení z minulých
rokov alebo v časti „Podpora (FAQ)“ )

•

inventarizačné rozdiely

•

opravné položky a rezervy

Ak budeme účtovať formou jednoduchých účtovných zápisov, pri zaúčtovaní nám dá
program možnosť vytvoriť k zaúčtovanej dávke storno v nasledujúcom období (január
2022 – dávka sa vygeneruje s opačnými = mínusovými hodnotami). To sa dá využiť
vtedy, ak interná smernica umožní alebo uloží taký postup účtovania, v ktorom sa
korekcie vykonané pri účtovnej uzávierke zrušia prvým dokladom nasledujúceho
10
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účtovného roka. Netýka sa to kurzových rozdielov, ktoré sú podľa zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov súčasťou výsledku hospodárenia, ak daňovník písomne neoznámi
DÚ, že KR uplatňovať nechce.

11.

ZOSTAVÍME

12.

ZAÚČTUJEME DAŇOVÚ POVINNOSŤ.

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV A VYPOČÍTAME
DAŇOVÚ POVINNOSŤ.
V tlačových výstupoch je voľba „Daň z príjmu PO“, ktorá poskytuje silnú podporu na
zostavenie daňového priznania k dani z príjmov na základe všeobecných
a individuálnych definícii s možnosťou interaktívne pracovať pri zostavovaní priznania
s kompletnou sadou ročných účtovných dokladov. Ku každému riadku je možné
dopísať si vlastný komentár k uvedeným hodnotám. Tieto komentáre je možné si
vytlačiť. Tiež je možné vytlačiť vyplnené tlačivo daňového priznania do vzoru
poskytnutého SW firmám z príslušného pracoviska FSSR. Samozrejmosťou je
vytvorenie XML súboru a jeho priame podanie cez eDane alebo portál FSSR. Viac
detailov o postupe k zostaveniu daňového priznania k dani z príjmov PO je
v samostatnej kapitole.
Súčasťou zostavenia daňového priznania je aj automatické určenie hodnôt riadkov
daňového priznania, ktoré súvisia s vybranými nákladmi / výnosmi, ktoré sú
predmetom dane až po zaplatení (§17 ods.19 zákona 595/2003). Operácia „Oprava
základu DP“ z prvotných účtovných údajov a z údajov saldokonta poskytne údaje
potrebné pre úpravu základu dane pri vybraných neuhradených, alebo dodatočne
uhradených nákladoch / výnosoch. Výpočet korekcií sa vykonáva podľa kódovacej
tabuľky „Oprava základu dane“. Novelou zákona o dani z príjmov sa rozširuje okruh
nákladov, ktoré sa stávajú daňovými výdavkami až po zaplatení, a preto je potrebné
upraviť tabuľku pre opravu základu dane podľa skutočnej potreby v účtovnej jednotke.
Výsledok výpočtu zvýšenia a zníženia základu dane sa automaticky prenesie do
príslušných riadkov daňového priznania.
Ku každému riadku DP si môžeme určiť predkontáciu pre zaúčtovanie a tak po
finálnom zostavení DP môžme nechať automaticky DP zaúčtovať.
Podobne ako pri DPH, aj po zostavení DPPO program ponúkne všetky možnosti na
finančnú úhradu dane.

Ak sme nepostupovali podľa bodu 11, musíme vypočítať daňovú povinnosť iným
spôsobom. V zmysle smernice k ročnej účtovnej uzávierke sa daňová povinnosť
vypočítaná podľa zákona o daniach z príjmov zaúčtuje nasledovne:
1. splatná daň z príjmov bežnej činnosti na ťarchu účtu 591, splatná daň
z mimoriadnej činnosti na ťarchu účtu 593, obe súvzťažne v prospech účtu 341
(daň z príjmov).
2. odložená daň z príjmov bežnej činnosti na ťarchu účtu 592 a v prospech účtu
481 (resp. v prospech účtu 592 a na ťarchu účtu 481, ak ide o daňovú
pohľadávku). V prípade, že ide o odloženú daň s dopadom na vlastné imanie,
použijú sa účty 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov, alebo 429 – Neuhradená
strata minulých rokov.
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13.

VYTLAČÍME UZÁVIERKOVÉ ZOSTAVY.

Vo voľbe Tlač si vyberieme tlač tých zostáv, ktoré sú potrebné k uzatvoreniu roka.
Všetky zostavy však môžeme vytlačiť aj dodatočne po prechode do nasledujúcich
období.
Pre závierku roka 2021 používame rovnaké výkazy ako v minulom roku, t.j. jeden
výkaz „Účtovná závierka“, ktorý v sebe obsahuje súvahu, výsledovku a poznámky ako
samostatnú povinnú prílohu. Tento výkaz má výrazne inú štruktúru pre Mikro účtovnú
jednotu a Ostatné účtovné jednotky. Vo výkaze pre ostatné účtovné jednotky
(UZPOD) od roku 2015 máme povinnosť vyznačiť, či ide o malú alebo veľkú ÚJ.
Poznámky nemajú z pohľadu všeobecnej metodiky oproti predchádzajúcemu roku
žiadne zmeny. Technika ich vytvorenia je ale výrazne zmenená pre mikro a malé ÚJ.
Pre veľké ÚJ je nezmenená a všetky sú popísané v samostatnej kapitole. Znamená to,
že pre veľké ÚJ opäť využívame na základe uzatvorenej zmluvy s firmou EQUILIBRIS,
špeciálnu verziu poznámok EQLIBIRS s prepojením s programom UCT, ktorá vyžaduje
maž nainštalovaný EXEL. Mikro a malé ÚJ majú úplne inú techniku zostavenia
a nepotrebujú EXCEL.
Keďže účtovná jednotka má povinnosť podať ÚZ elektronicky, program dáva možnosť
po vyhotovení výkazu ÚZ priamo tento podať cez portál FSSR alebo cez program
eDane. Tento výkaz je na portáli možné po kontrolách uložiť ako „rozpracovaný“
(aktuálne sa na stránke FSSR používa označenie „koncept“), po vytvorení poznámok
tieto k nemu „priložiť“ a takto ho ako celok podať, a tým si splniť povinnosť vložiť
svoju uzávierku do zbierky uzávierok.
Vo voľbe Uzávierky/Tlačové zostavy/Hlavné knihy/Hlavná kniha ADS je možné vytlačiť
podklad k výkazu CASH FLOW, ak bolo v priebehu účtovného obdobia na analytiky ADS
účtované.

14.

RIADNE UZATVORÍME SPRACOVANIE ZA ULTIMUM 2019.

Uzatvorením spracovania za ultimum sa program dostane do 14. obdobia (záver),
v ktorom je možné vykonať iba technické účtovné operácie súvisiace s ročnou
uzávierkou.

15.

ZREALIZUJEME ROČNÉ PREVODY - FÁZA 3.

Z menu Uzávierky vyberieme voľbu Ročné účtovné prevody a ďalej zvolíme fázu 3.
Touto operáciou sa vykoná činnosť nadefinovaná vo fáze 3, teda uzatvorenie
výsledkových účtov na účet 710xx. Ročné prevody je možné realizovať priamymi
automatickými úpravami v hlavnej knihe (hlavných knihách), alebo vygenerovaním
a zaúčtovaním účtovného dokladu na realizáciu ročných prevodov. Ak nie je vážny
dôvod na realizáciu prevodov priamymi automatickými úpravami, zrealizujeme RUP
vygenerovaním a zaúčtovaním dokladu. Ak sa v organizácii pracuje i s devízovou
hlavnou knihou, prevody sa vykonajú v oboch hlavných knihách súčasne.
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16.

ZREALIZUJEME ROČNÉ PREVODY FÁZA 4.

Z menu Uzávierky vyberieme voľbu Ročné účtovné prevody a ďalej zvolíme fázu 4.
Touto operáciou sa vykoná uzatvorenie daňových účtov na účet 710xx. Opäť môžeme
prevody realizovať priamymi automatickými úpravami v HK/HKD alebo vygenerovaním
a zaúčtovaním dokladu k RUP.

17.

ZREALIZUJEME ROČNÉ PREVODY FÁZA 5.

Tieto prevody realizujeme iba vtedy, ak sme v priebehu roka účtovali
o vnútropodnikových nákladoch a výnosoch na účtoch 599 a 699.
Z menu Uzávierky vyberieme voľbu Ročné účtovné prevody a ďalej zvolíme fázu 5.
Touto operáciou sa vykoná uzatvorenie účtov vnútropodnikového účtovania na
špeciálny účet 71099. Opäť môžeme prevody realizovať priamymi automatickými
úpravami v HK/HKD alebo vygenerovaním a zaúčtovaním dokladu k RUP. Po tomto
prevode musí byť zostatok účtu 71099 rovný nule, inak je potrebné nájsť chybu
v účtovaní na účtoch 599 a 699, chybu opraviť a následne opraviť aj zostatok účtu
71099.

18.

ZREALIZUJEME ROČNÉ PREVODY FÁZA 6.

Z menu Uzávierky vyberieme voľbu Ročné účtovné prevody a ďalej zvolíme fázu 6.
Touto operáciou sa vykoná uzatvorenie primárnych účtov DPH na účet vnútorného
zúčtovania DPH 343990 a uzatvorenie účtov základov DPH na technický súvzťažný účet
799. Opäť môžeme prevody realizovať priamymi automatickými úpravami v HK/HKD
alebo vygenerovaním a zaúčtovaním dokladu k RUP.
Ak je potrebné v zmysle metodiky vykonať ďalšie prevody, ktoré sa nedali definovať
tabuľkovo, zrealizujeme ich účtovným spôsobom formou jednoduchých alebo zložitých
účtovných zápisov.

19.

ZAPÍŠEME PREVODOVÝ MÔSTIK.

Pre naplnenie prevodového môstika zvolíme voľby

Číselníky/kódovacie tabuľky/prevodový môstik/účty

Táto časť prevodového môstika sa využije na zmenu účtov v Hlavnej knihe prípadne
Devízovej hlavnej knihe a v súboroch saldokonta v procese uzatvorenia HK za „staré“
obdobie a otvorenia HK za „nové“ obdobie. Druhá časť - prevodový môstik stredísk sa využije iba na zmenu čísla strediska v hlavnej knihe a devízovej hlavnej knihe v tom
istom procese.
Príklad niektorých častí prevodového môstika pre rok 2021 je
OPIS PREVODOVÉHO MÔSTIKA - ÚČTY
===============================
Organizácia : DEMO-TEST
Dátum tlače : 20.01.2022 16:08:07
------------------------PÔVODNÝ ÚČET NOVÝ ÚČET
------------------------13
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71010
43110
71020
43110
------------------------Vyhotovil : Test TEST

UKONČÍME ROČNÉ SPRACOVANIE.

Z menu Uzávierky zvolíme Ukončenie ročného spracovania. V tejto operácii sa
okrem bežných krokov vykoná i zmena
účtov (a stredísk) podľa zapísaného
prevodového môstika. Pred týmto prevodom sa vytlačí účtovný doklad o uzatvorení
účtov hlavnej knihy na záverečný účet súvahový (702). Po vykonaní všetkých
uzávierkových činností (archivácia dát, kompresia súborov,...) sa program nastaví do
obdobia Január 2022. Môžeme si vytlačiť obálku k ročnej závierke. Pozor ale, treba
zadať rok 2021.

21.

UPRAVÍME POČIATOČNÉ STAVY.
Vo voľbe Vstup dát/Počiatočné stavy/PS Hlavnej knihy prekontrolujeme a prípadne
zmeníme počiatočné stavy v Hlavnej knihe, Devízovej hlavnej knihe a saldokontách. Po
správnom nastavení počiatočných stavov v Hlavnej knihe môžeme vytlačiť otvárací
doklad hlavnej knihy - zaúčtovanie počiatočných stavov. Túto operáciu môžeme
vykonať i vtedy, ak už sme zaúčtovali doklady bežného roka. Program automaticky
opraví konečné zostatky účtov, na ktorých došlo ku zmene počiatočného stavu. Pri
opravách počiatočných stavov program kontroluje bilančnú kontinuitu (vyváženosť
počiatočnej súvahy). Na nevyváženosť upozorní, ale dovolí pracovať ďalej. V tomto
režime vytlačíme i účtovný doklad o zaúčtovaní počiatočných stavov účtov hlavnej
knihy oproti účtu 701. Ak budeme využívať možnosť evidencie operácií vo valutových
pokladniach alebo na devízových účtoch, zapíšeme alebo prekontrolujeme počiatočné
stavy príslušných účtov podľa jednotlivých cudzích mien v devízovej hlavnej knihe.

22.

ZAÚČTUJEME PRIPRAVENÉ DÁVKY
Vo voľbe Vstup dát/Import dávok zaúčtujeme dávky, ktoré boli automaticky pripravené
v procese uzávierky. Spravidla pôjde o storno účtovných prípadov účtovaných v období
2021/13 alebo o pripravené dávky preúčtovania zostatku časového rozlíšenia
pripravené z účtovania predošlých období.
Tým sú vykonané všetky kroky potrebné k prechodu z roka 2021 do roka
2022 a môžeme začať riadne bežné účtovanie roka .
Ak sa využívajú možnosti účtovania v paralelných účtovných obdobiach, je samozrejme
možné účtovné prípady roka 2022 zaúčtovať i pred vykonaním vyššie uvedených
operácií.
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1.2.1

Technický postup ročnej uzávierky hospodárskeho roka

Ak sa organizácia rozhodla, že jej hospodársky rok nebude zhodný s kalendárnym
rokom, bude postup ročnej uzávierky takmer zhodný s predchádzajúcim popisom.
Rozdielom bude iba to, že namiesto mesiaca december všade treba použiť posledný
mesiac hospodárskeho roka a namiesto mesiaca január treba všade použiť prvý mesiac
hospodárskeho roka.
Technicky sa práca v hospodárskom roku navolí tak, že správne nastavíme hodnotu
parametra PMHR – Prvý mesiac hospodárskeho roka. Program potom
prechádza jednotlivými obdobiami tak, že ultimum a záver zaradí medzi posledný
a prvý mesiac hospodárskeho roka.
Príklad: parameter PMHR nastavíme na hodnotu 10 (prvý mesiac HR je október).
Jednotlivé účtovné obdobia potom nasledujú po sebe takto:
...
August
September

Ultimum
Záver

Október
November
...
Ročná uzávierka sa v tomto prípade robí v septembri a cez ultimum a záver sa prejde
do októbra.
Prechod z kalendárneho roka do hospodárskeho je potrebné formálne robiť tak, že
riadne vedieme účtovníctvo až do mesiaca, ktorý bude posledným mesiacom pred
prechodom do hospodárskeho roka. Zmeníme parameter PMHR a vykonáme uzávierku
hospodárskeho roka.
Príklad: prvým mesiacom hospodárskeho roka má byť október.
Riadne vedieme účtovníctvo až do obdobia september. Po zaúčtovaní všetkých
prípadov septembra zmeníme parameter PMHR na hodnotu 10 a podľa
predchádzajúceho popisu vykonáme všetky kroky riadnej uzávierky v hospodárskom
roku. Parameter PMHR už ďalej nemeníme.
POZOR!!!
Nikdy nemeňte parameter pre zmenu hospodárskeho roka
v obdobiach Ultimum ani Záver.

Ak prechod do hospodárskeho roka treba vykonať k inému ako prvému dňu mesiaca,
je treba vzhľadom na podmienky prevádzky dohodnúť špeciálny režim prechodu.
V takom prípade sa obráťte na našich konzultantov.
15
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1.2.2

Technický postup mimoriadnej uzávierky

Mimoriadnu uzávierku v programe UCT využijeme vtedy, ak dochádza k likvidácii firmy
s priamym plným nástupcom, t.j. nová firma preberie do počiatočných stavov svojich
účtov koncové stavy účtov starej firmy, ale začína s nulovými obratmi (akoby na
začiatku roka), alebo firma vstupuje do likvidácie, alebo firma prechádza na účtovanie
v hospodárskom roku (postup pre tento prípad už bol popísaný vyššie).
Na realizáciu mimoriadnej uzávierky vykonáme nasledovné kroky (v príklade
predpokladáme, že stará firma je rušená k 31.5. a nová vzniká k 1.6., resp. firma
vstupuje k 1.6. do likvidácie):
a) v období máj vykonáme riadnu mesačnú uzávierku a prejdeme do júna
b) v júni zrealizujeme ročné prevody (rovnako ako pri bežnej ročnej uzávierke
v ultime aj v závere)
c) zaúčtujeme operácie mimoriadnej závierky (predpisy daní,...)
d) vykonáme tretiu fázu ročných prevodov (uzatvorenie účtov 5 a 6) prípadne iné
e) spustíme Ukončenie ročného spracovania;
f) program nás upozorní na to, že sme v inom období ako záver, a preto je možné
vykonať iba mimoriadnu uzávierku. Tá prebieha prakticky rovnako ako bežná
ročná uzávierka, ale na záver program zostáva v tom istom období (jún)
s vynulovanými ročnými i mesačnými obratmi. Zostatky účtov (konečné stavy)
presunie program do počiatočných stavov.
g) Ak

dochádza

k zmene

formy alebo názvu organizácie, v režime
Servis/Nástroje/Zmena licencie zadáme údaje nového inštalačného kľúča (názov
novej organizácie i jej aktivačný a kontrolný kľúč).

Ak je potrebné vykonať mimoriadnu uzávierku v strede mesiaca (napr. k 12. júnu),
postupujeme takto:
•

v mesiaci jún riadne zaúčtujeme všetky účtovné prípady „starej“ organizácie

•

vytlačíme všetky zostavy, ktoré by sme mohli potrebovať

•

zrealizujeme ročné prevody (rovnako ako pri normálnej ročnej uzávierke)

•

zaúčtujeme operácie mimoriadnej závierky (predpisy daní,...)

•

vykonáme tretí krok ročných prevodov

•

spustíme Ukončenie ročného spracovania

•

ak by sme potrebovali niektoré údaje, ktoré sú za prechodový mesiac súčtom starej
a novej organizácie, tie je možné získať iba „ručne“ (v programe nie je možné
uchovávať a spracovávať dve rôzne sady údajov toho istého obdobia).

Tým sme zabezpečili plný prechod do novej organizácie s prebratím počiatočných
stavov z koncových stavov starej organizácie. Samozrejme bezo zmeny sú všetky
číselníky.
16
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1.3 DPH – Ročné vysporiadanie koeficientu
Podľa zákona o DPH (222/2004 Z. z.) §50 ods.(4) a (5) je platiteľ, ktorý v priebehu roka
používal koeficient, povinný vysporiadať jeho použitie v poslednom zdaňovacom období
kalendárneho alebo hospodárskeho roka na ťarchu alebo v prospech štátneho rozpočtu,
a to spôsobom uvedeným v zákone. Pre naplnenie tohto ustanovenia je potrebné využiť
voľbu Výkaz DPH s ročným vysporiadaním koeficientu (Uzávierky / Tlač mesačných
zostáv / Zostavy DPH). Táto možnosť sa využíva pre koncoročné vysporiadanie
koeficientu, či už ide o účtovné obdobie:
•
•
•

december (ak účtovným obdobím je kalendárny rok)
posledný mesiac hospodárskeho roka (ak účtovným obdobím je hospodársky rok)
iný mesiac (ak organizácia prestáva byť platiteľom DPH)

Po potvrdení voľby dostaneme príslušné priznanie k DPH (štvrťročné alebo mesačné)
s ročným koeficientom a dorovnaním odpočtu DPH za celý rok. Na jeho výpočet
program využíva všetky údaje z archívu DPH (potrebuje všetky daňové priznania celého
roka) a všetky záznamy v EDD (v evidencii daňových dokladov – potrebuje všetky
záznamy za celý rok na výpočet ročného koeficientu a na určenie všetkých dokladov
patriacich do kategórie „C“).

ODPORÚČANÝ

POSTUP PRE KONTROLU ROČNÉHO VYSPORIADANIA

KOEFICIENTU
Celý proces ročného vysporiadania je značne zložitý a je závislý od správnosti veľkého
množstva údajov. Napriek tomu, že program celé vysporiadanie vypočíta sám,
odporúčame vykonať aspoň základnú kontrolu správnosti tohto výpočtu. K tomu nám
poslúži nasledujúci postup:
a) Vytlačíme Súpis zdaniteľných plnení – Typ odpočtu K, za obdobie 1-12/2017.
Dostaneme všetky plnenia, ktoré sa krátili alebo sa mali krátiť koeficientom podľa
aktuálneho zákona o DPH (222/2004 Z. z.).
b) Vytlačíme Výkaz DPH s ročným vysporiadaním koeficientu za príslušné zdaňovacie
obdobie – štvrťrok / mesiac (za december, posledný mesiac hospodárskeho roka,
posledný mesiac pred zrušením registrácie). Na poslednej strane máme rozpísaný
sumár za koeficientové plnenia (daň na vstupe – kategória „C“), ročný koeficient
zaokrúhlený na dve desatinné miesta nahor a rozdiel medzi nárokom na odpočítanie
a skutočným odpočítaním zo zaevidovaných daňových priznaní samostatne podľa
sadzieb dane 10 a 20%.
c) Porovnáme sumu za všetky koeficientové plnenia zo Súpisu zdaniteľných plnení (bod
1.) s Daňou celkom v skupine C - stĺpec Daň (na tretej strane ročného vysporiadania
podľa bodu 2.). Hodnoty by sa mali rovnať.
d) Hodnotu "koeficientových" plnení zo Súpisov zdaniteľných plnení vynásobíme ročným
– dvojmiestnym koeficientom. Následne porovnáme s Daňou celkom v skupine C stĺpec odpočítanie (na tretej strane ročného vysporiadania podľa bodu 2.). Hodnoty
by sa mali rovnať.
e) Zistíme doteraz odpočítanú daň z odovzdaných daňových priznaní a z predbežného
priznania za 4.Q, resp. 12. mesiac, resp. posledný mesiac, a porovnáme s hodnotou
17
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na tretej strane výkazu s ročným vysporiadaním koeficientu – Doteraz odpočítaná
daň. Hodnoty by mali byť rovnaké.
f) Rozdiel, ktorý dostaneme po odpočítaní súm nároku na odpočet a skutočne doteraz
odpočítanej dane – Ročné vysporiadanie odpočítania - je zahrnutá v riadkoch 20 a 21
Výkazu DPH a na výkaze ju nie je možné priamo skontrolovať. Riadok 19 starého
výkazu, ktorý od roku 2005 obsahoval iba ročné vysporiadanie koeficientu, v novom
výkaze nemá svojho následníka.
Pre správny výpočet ročného vysporiadania koeficientu musíme mať všetky výkazy roka
2017 (aj opravné a dodatočné) uložené v archíve priznaní.
Po uzávierke DPH si tí, ktorí používajú koeficient, nastavia parameter Spôsob
predbežného použitia koeficientu na hodnotu A X.XX podľa výsledku z ročného
vysporiadania (x.xx je hodnota koeficientu zo všetkých plnení roka 2021 a platí pre rok
2022 pre účely predbežného odpočítania dane). Priebežne kumulovaný výpočet (typ „B“)
sa od roku 2005 už nepoužíva. Možnosť automatického nastavenia nového koeficientu
ponúkne program po zostavení a podaní priznania k DPH s ročným vysporiadaním
koeficientu.
Príklad protokolu k ročnému vysporiadaniu koeficientu:
Riadne daňové priznanie D P H - príloha k zostaveniu
=======================================================
Organizácia
: DEMO-TEST
Strana:
2
Obdobie
: December 2021
Dátum tlače:20.01.2022
11:09:14
Výpočet ročného vysporiadania odpočítania dane za obdobie:202101-202112
Zákl.sadzba
odpočítanie
Zníž.sadzba
odpočítanie
686.00
686.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
120.00
120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
---------------------------------------------------------Celkový nárok na odpočítanie dane
806.00
0.00
Doteraz odpočítaná daň
788.00
0.00
---------------------------------------------------------Ročné vysporiadanie odpočítania
12.00
0.00
==========================================================
Daň
Daň
Daň
Daň

celkom
celkom
celkom
celkom

v
v
v
v

skupine
skupine
skupine
skupine

A
B
C
D

Pre výpočet celkového nároku na odpočítanie dane boli použité doklady z období:
202101 - 202112
Pre výpočet nároku na odpočítanie dane v skupine C bol použitý nový ročný koeficient
s hodnotou
1.0000
Doteraz odpočítaná daň bola vypočítaná z archivovaných daňových priznaní z období:
001R,002R,003R,004R,005R,006R,007R,008R,009R,010R,011R,012
===========================================================================================
-------------------------------------------------------------------------------------------
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1.4 Zostavenie daňového priznania k DPPO
Program UCT obsahuje robustnú podporu na zostavenie a podanie daňového priznania k dani
z príjmov právnických osôb. Podpora má tieto súčasti:
• úpravu definície DP vo väzbe na účtovné doklady
• výpočet podkladov pre opravu základu pre nezaplatené vybrané náklady a výnosy
• základný automatický výpočet riadkov DP
• aktualizácia s interakciou s účtovnými dokladmi celého roka a s možnosťou tlače
obsiahleho dokumentu preukazujúceho postup zostavenia DP
• tlač DPPO v listinnej podobe
• vygenerovanie XML s následným podaním cez eDane alebo portál FSSR
• Zaúčtovanie vybraných riadkov z daňového priznania
• Vytvorenie podkladov na úhradu dane
• Tlač sprievodných dokumentov
Pre zostavenie DP je potrebné nadefinovať previazanosť medzi účtovnými dokladmi
a jednotlivými riadkami daňového priznania. Toto sa vykonáva v nastavení definície DP vo
voľbe

Číselníky / Kódovacie tabuľky / Daň z príjmov PO

Vlastné zostavenie daňového priznania vrátane tlače a podania sa vykonáva vo voľbe

Tlače / R-daň z príjmov PO

DEFINÍCIA DAŇOVÉHO PRIZNANIA
•
•
•
•
•
•

Súčasťou distribučnej sady je základná definícia DPPO (obsahuje názvy riadkov,
prepojenie do PDF/FDF a XML a základné zaúčtovanie)
Takmer všetky údaje sú nastavené ako údaje s priamym vstupom
Údaje, pri ktorých záväzná metodika určuje účtovanie, sú nastavené ako vypočítavané
s uvedením príslušného účtu (napr. 513)
Tam, kde interná metodika účtovania umožní získanie údajov do jednotlivých riadkov
priznania na základe účtu, druhu dokladu, ... , je možné toto do definície zapísať
Ku každému riadku , pri ktorom to má obsahový zmysel, je možné zadefinovať
predkontáciu pre zaúčtovanie daňového priznania
Do definície platnej pre nový rok je možné prevziať individuálne nastavenia
(účtovanie, prevzatie obsahu z určených účtov,...) z definície platnej pre minulý rok.
Program si nájde definície na ekvivalentných riadkoch definície pre minulý rok, i keby
sa čísla riadkov pomenili.

Aktualizácia obsahu definície DP sa vykonáva v tomto formulári:
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Obsah jednotlivých riadkov sa určuje v dátovom okne

Pre jednotlivé typy obsahu sa potom zadávajú ešte ďalšie potrebné údaje (napr. pre súčtové
riadky sa zadajú riadky, ktoré vstupujú do súčtu,...). Ak je to účelné, tak priamo v dátovom
okne je aj popis, ako dané údaje vypĺňať.
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Príklad dátového okna pre súčtový riadok:

V distribučnej sade je kompletná definícia všetkých riadkov vrátane údajov potrebných na
prepojenie do FDF súboru potrebného pre tlač DP vo formáte PDF a tiež do XML súboru
potrebného na podanie priznania. Väčšina riadkov má nastavenie pre manuálny vstup, iba
niektoré majú zadefinovanú väzbu na účtovné doklady (ak to umožňuje alebo prikazuje
všeobecná metodika – napríklad údaj o daroch, ktoré sa musia účtovať na stanovenom účte).
Všetky súčtové riadky sú preddefinované v súlade so všeobecne platnou definíciou daňového
priznania. Celú túto definíciu nakopíruje do „živých“ dát inštalačný program.
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Pre riadky, kde to má zmysel, môžeme zadať predkontáciu pre zaúčtovanie daného riadku.
Táto sa zadáva priamo v okne definície daného riadku.

Ak nepostačí jednoduchá predkontácia, je možné tlačidlom „Nastavenie predkontácie“
nastaviť pre každý účet aj ďalšie atribúty: stredisko, CTP a CKJ.

22

Ročné školenie 2022

Zostavenie daňového priznania

ZOSTAVENIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA
Zahŕňa všetky činnosti, ktoré sú potrebné pre finálne zostavenie a podanie daňového
priznania. Sú sústredené v týchto voľbách:

V jednotlivých voľbách sa vykonávajú tieto činnosti:
Definícia výpočtu hodnôt DP

V tejto voľbe sa aktualizuje tabuľka s definíciou DP rovnako, ako bolo popísané
v predchádzajúcom odseku. Do volieb pre zostavenie DP je zaradená z dôvodu, aby všetky
funkcie potrebné na zostavenie DP boli „po ruke“ na jednom mieste.
Definícia tabuľky pre opravu základu dane

V tejto voľbe sa aktualizuje tabuľka pre opravu základu dane, ktorá sa nachádza tiež
v aktualizácii číselníkov. Do volieb pre zostavenie DP je zaradená z dôvodu, aby všetky
funkcie potrebné na zostavenie DP boli „po ruke“ na jednom mieste.
Oprava základu dane

Touto voľbou sa určia hodnoty pre opravu základu dane pre tie prípady, kedy príslušné
náklady / výnosy sú predmetom dane až po ich zaplatení. Výpočtom na základe tabuľky
a následného dialógu sa určia 4 hodnoty pre opravu základu dane:
• Neuhradené náklady – zvýšenie
• Neuhradené výnosy – zníženie
• Dodatočne uhradené náklady z minulých rokov – zníženie
23
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• Dodatočne uhradené výnosy z minulých rokov – zvýšenie
Vypočítané hodnoty sa priamo zapíšu do príslušných riadkov daňového priznania.
Výpočet hodnôt DP

Touto voľbou sa určia hodnoty v riadkoch, ktoré sú zadefinované ako
• riadky s konštantnou hodnotu (napríklad riadok so sadzbou dane)
• riadky, ktorých hodnoty sa vypočítali ako oprava základu dane
• riadky, ktoré sa vypočítavajú z účtovných dokladov
• súčtové riadky
Ostatné riadky sa touto operáciou nulujú. Do niektorých riadkov sa nastavia hodnoty
odvodené z iných zdrojov: z účtovného obdobia a nastavenia prvého mesiaca účtovného roka
sa určia dátumy daňového obdobia, z parametrov k práci s DPH sa naplní, či je daňovník aj
platiteľom DPH, ...
Úprava vypočítaných hodnôt DP

Je najdôležitejšou operáciou zostavenia DP. Umožňuje:
• zapísať hodnoty do všetkých riadkov, ktoré je potrebné zadať manuálne
• korigovať hodnoty v riadkoch, ktoré vznikli výpočtom
• kedykoľvek prepočítať súčtové riadky
• doplniť vlastný komentár ku každému riadku daňového priznania (okrem súčtových)
• získať údaje pre vyplnenie riadkov priamou prácou s kompletnou sadou ročných
účtovných dokladov, pričom je možné hľadať a vyberať doklady určením účtu, druhu
dokladu, strediska, CTP,CKJ alebo textu účtovnej operácie alebo je možné doklady
vyberať priamym určením („fajkaním“). Pri návrate do práce s údajmi DP program
spočíta obraty vybraných dokladov a ponúkne túto hodnotu na priamy zápis do údajov
aktuálneho riadku DP
Aktualizácia údajov v DP sa vykonáva v nasledujúcom okne:
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Tento riadok (Tabuľka F riadok 2) má v definícii určené, že sa má vypočítať z obratov md-dal
z dokladov účtovaných na účtoch triedy 5 okrem 599. Tento údaj môžeme manuálne opraviť
(ak je na to dôvod) a dôvod opravy môžeme zapísať do poznámky.
Tlačidlo „Prepočet riadku“ nanovo vypočíta hodnotu tohto riadku z účtovných dokladov
podľa definície a vypočítanú hodnotu zapíše do hodnoty tohto riadku; do poznámky zapíše,
že údaj vznikol automaticky a pridá použité parametre výpočtu.
Tlačidlo „Doklady“ otvorí nové okno s dokladmi z celého účtovného roka. Ak riadok vynikol
výpočtom, tak sa ihneď nastaví filter na výber dokladov, z ktorých sa hodnota má vypočítať.
Následne môžeme filter upravovať a prípadne manuálne vybrať doklady mimo „formálnych“
kritérií „fajkaním“.
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Práca s dokladmi sa vykonáva v nasledujúcom okne:

Jednotlivé tlačidlá zodpovedajú bežnej práci v operatívne účtovných dokladov, pracuje sa
však s kompletnou sadou ročných dokladov. V hornej časti formulára je možnosť zobraziť
doklady podľa aktuálne nastaveného filtra alebo doklady, ktoré sú označené (zafajknuté). Pri
prepínaní rôznych filtrov si program nastavené označenia pamätá a po prepnutí na
zobrazenie označených dokladov zobrazí všetky označené bez ohľadu na aktuálnu hodnotu
filtra.
Tlačidlo „Tlač“ umožní vytvoriť tlačovú zostavu – súpis dokladov, ktoré tvoria podklad pre
vyplnenie hodnoty aktuálneho riadku DP v tento forme:

26

Ročné školenie 2022

Zostavenie daňového priznania

Po stlačení tlačidla „Návrat“ program spočíta obraty z aktuálne zobrazených dokladov
a hodnotu ponúkne na zápis do hodnoty aktuálneho riadka DP takto:

Tlač poznámok k zostaveniu DP

Táto voľba umožní tlač vlastných poznámok k jednotlivým riadkom do zostavy, ktorá môže
tvoriť internú prílohu k zostaveniu DP. Zostava má nasledovný tvar:
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Tlač daňového priznania

Táto voľba umožní vytlačiť si daňové priznanie v listinnej podobe použitím PDF/FDF súboru,
ktorý SW firmám dodáva FSSR. Tlač slúži iba na internú potrebu, nakoľko podanie je
potrebné realizovať elektronickou cestou použitím XML súboru.
Vytvorenie XML a podanie DP

Táto voľba umožní vytvoriť XML súbor s údajmi daňového priznania v štruktúre podľa XSD
definície zverejnenej na stránke FSSR v sekcii „Podklady pre tvorcov ekonomického SW“.
Vlastné podanie je následne možné cez eDane alebo priamo cez portál FSSR. Výber spôsobu
podania ako i možnosť dodatočnej editácie pripraveného XML súboru je v nasledujúcom
formulári:

V čase písania tohto materiálu bolo možné overiť správnosť vytvoreného XML súboru
v produkte eDane. Vytvorený XML súbor zodpovedá formálnym požiadavkám.

Zaúčtovanie daňovej povinnosti

Táto voľba umožní na základe zapísanej predkontácie pripraviť účtovný doklad na
zaúčtovanie daňového priznania a tento doklad je následne možné prezerať, upravovať
a zaúčtovať.
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Vytvorenie PP na úhradu dane z príjmov

Táto voľba vytvorí príkaz na úhradu dane v rôznych formách:
• Vytvorenie príkazu na úhradu do podsystému FIN
• Zobrazenie QR kódu
• Zobrazenie a tlač príkazu s QR kódom
• Odoslanie QR kódu na mail
Program pripraví správne symboly platby a správne predčíslie čísla bankového účtu na
úhradu splatnej dane.

Tlač sprievodnej dokumentácie

V tejto voľbe môžeme vytlačiť rôzne sprievodné dokumenty, ktoré k spracovaniu DP
potrebujeme. Ako príklad poslúži jediná distribuovaná zostava: Oznámenie o výške dane.
Ďalšie dokumenty podľa vlastnej potreby a fantázie je možné si pripraviť v číselníkoch vo
voľbe „Reporty / Sprievodná dokumentácia k DPPO“.

Príklad oznámenia ...:
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1.5 Zostavenie prílohy - poznámok
V programe je možné pripraviť poznámky / prílohu k ročnej závierke. Program umožňuje
pripraviť prílohu samostatne pre Mikro účtovné jednotky, pre Malé účtovné jednotky a pre
Veľké účtovné jednotky. Každý variant má iný obsah pripravených dát a mierne iný postup
spracovania. Program pripraví do príloh tieto údaje:
Trvalé údaje a údaje spoločné pre Mikro, Malé aj Veľké ÚJ
program prevezme všetky trvalé údaje, ktoré boli zapísané pre vytvorenie prílohy za
predchádzajúci rok. Ak tieto údaje program nenájde, použije údaje z parametrov. Všetky
trvalé údaje, ktoré budú aktualizované, program odloží pre použitie do zostavovania
poznámok za nasledujúci rok. Program prevezme z Hlavnej knihy a saldokont údaje
o podsúvahových účtoch a základnom vekovom členení pohľadávok a záväzkov.
Všetky ďalšie údaje sa budú preberať iba pre zostavenie poznámok pre Veľké ÚJ.
Vybrané údaje zo súvahy a výsledovky za 2021
Program priamo prevezme údaje z výkazov tak, ako boli vytlačené.
Údaje o prehľade zmien vlastného imania
Program priamo prevezme údaje z vybraných riadkov zo súvahy vytvorenej v ultime
vykazovaného roka tak, ako boli vytlačené.
Údaje o majetku
Program pripraví údaje o majetku na základe údajov zo súvahy z ultima vykazovaného roka.
Výkaz Cash flow
Ak má spoločnosť povinnosť zostaviť aj výkaz Cash Flow a v priebehu roka využívala
účtovanie s ADS v členení pre výkaz CF, tak program prevezme údaje z CF priamou metódou
do súboru pre poznámky.
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V programe je práca s poznámkami vo voľbe:

Základné možnosti pre prípravu údajov prílohy sú v tomto okne (Mikro + Malá, Veľká):
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Príprava a aktualizácia údajov sa vykonáva v údajovom okne ...

Po aktualizácii trvalých údajov sa potup pre Mikro, Malé a Veľké ÚJ mierne líši.
Pre Mikro a Malé sa pripravia údaje, ktoré je možné ďalej mynálne upravovať priamo v
prostredí účtovníctva a následne veľmi jednoducho vytvoriť PDF dokument s poznámkami.
Tento dokument už je bez ďalej techcnickej úpravy vhodný na podanie – priloženie
k závierke.
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Aktualizácia údajov poznámok pre Mikro a Malé ÚJ sa vykoná v oknách:
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Po vyplnení všetkých údajov sa jediným tlačidlom priamo vytvorí dokument v tvare PDF.

Príklad Mikro:

Príklad Malé:
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Pre Veľké ÚJ je postup mierne odlišný:
zozbierané údaje sa vyexportujú do prepracovaného EXCEL súboru na pohodlné doplnenie
komentárov, korekcií, a pod. Počas ukladania dát môže aplikácia EXCEL zobraziť nasledujúce
okno

Toto okno však spravidla býva zobrazené v neviditeľnej oblasti monitora „za“ inými oknami
aplikácií. Preto v prípade, že program dlho „nič nerobí“, preverte stláčaním klávesov
ALT+TAB, či niekde v utajení nečaká toto okno na Vašu odpoveď – „Pokračovať“. Po
úspešnom vytvorení poznámok sa tieto zobrazia ako EXCELovský dokument ...
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Po doplnení komentárov a prípadnej korekcii niektorých hodnôt je možné poznámky
„vytlačiť“ do dokumentu PDF, pričom sa „tlačia“ iba tie strany, ktoré majú obsahovú náplň,
resp. neboli označené ako „skryté“.
K práci s týmto EXCEL súborom je k dispozícii samostatná obsiahla príručka.
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Poznámky (Mikro, Malé aj Veľké) sa už nepodávajú samostatne ako samostatný výkaz, ale
ako povinná príloha k výkazu „Účtovná závierka“. Preto pri voľbe „Podanie poznámok“
program aktivuje prepojenie na portál FSSR alebo program eDane s možnosťou podať výkaz
„Účtovná závierka“ aj s prílohou.
Výber spôsobu podania je nasledujúcom okne:

Podanie cez program eDane sa vykoná v dvoch krokoch: najprv sa podá výkaz „Účtovná
závierka“, (ten už musí byť vytvorený v tlači účtovných výkazov) a následne sa k nemu priloží
povinná príloha v PDF formáte.
Podanie cez portál FSSR sa tiež môže vykonať v dvoch krokoch ako cez eDane, alebo
účtovná závierka úž môže byť na portáli uložená ako rozpracovaný dokument (koncept)
a k nemu sa už iba pridajú poznámky a celý dokument sa podá.
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1.6 Zmeny v podsystéme UCT
V tejto časti popíšeme stručne iba najdôležitejšie zmeny v PS UCT, ktoré boli zrealizované
v roku 2021. Vzhľadom na relatívne malý počet zmien v legislatíve boli iniciované
požiadavkami zo strany používateľov. Vo veľkej miere to bolo spoločenským tlakom na
zvýšenie úrovne elektronizácie a tiež potrebou jednoduchšie a komplexnejšie analyzovať
veľký objem účtovných dát.

1.6.1

Zmeny v spoločných číselníkoch a nastaveniach

AKTUALIZOVANÝ ČÍSELNÍK SKB
Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov
platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje
preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.

1.6.2

Vstupy dát

Zápis dokladov s DPH
Pri zápise dokladov s DPH je možné využiť nové parametre dokladu, ktoré umožňujú
zobrazovať obraty dokladu bez základov DPH (resp bez podsúvahových účtov) a tiež je
možné zadefinovať ponuku účtovania pre 3 riadky dokladu (účet, stredisko, typ obratu).
Kompenzácie: vlastné texty
Pri zápise hlavičkových údajov kompenzačných dokladov je možné nastaviť si vlastné texty
pre záznamy prevzaté priamo zo saldokonta a záznamy doplnené manuálne (spravidla
vyrovnávací záznam na rozdiel medzi kompenzovanými pohľadávkami a záväzkami).
Import dávok – CSV
Program pre import dávok bol pre súbory CSV upravený tak, že rozozná ako desatinný
oddeľovač aj čiarku a automaticky vylúči z importu riadky, ktoré neobsahujú žiadne dáta.
Otvárací a zatvárací doklad účtov HK
Vo voľbe Vstupy / Počiatočné stavy sú pridané zostavy pre samostatnú a nezávislú tlač
otváracieho a zatváracieho dokladu účtov HK. Technicky je možné obe zostavy tlačiť za
ľubovoľné obdobie - minulé aj budúce.
Párovanie SDK - pridaný dátum
V režime párovania v saldokontách je pridaný stĺpec "Dátum" pre lepšiu orientáciu najmä pri
práci so starými PaZ.
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Operatívne a tlačové výstupy

Operatíva HK - názov účtu
V operatíve HK sa v riadku zobrazuje aj názov účtu.
Tlač HK bez súčtov
Pri tlači analytickej HK je možné zvoliť tlač bez súčtových riadkov (teda bez riadkov za
syntetický účet, skupinu a triedu). Aj v tejto voľbe sa však vytlačí celkový súčet.
Tabelárna HK - súčty za triedy
V niektorých prípadoch sa mohli pri tlači tabelárnych hlavných kníh zobraziť chybne
kumulatívne údaje za triedy účtov. Problém bol identifikovaný a odstránený.
Zostavenie DPPO-hľadanie v dokladoch
Pri zostavovaní daňového priznania k dani z príjmov (právnickej osoby) je možné k
jednotlivým riadkov priamo vyberať doklady, ktoré majú tvoriť obsah daného riadku. V tomto
režime je do procesu hľadania dokladov doplnená možnosť hľadať aj podľa textu - popisu
účtovnej operácie.
Nové tlačivo pre DPPO za rok 2021
V programe je pripravené nové tlačivo pre daň z príjmov právnických osôb za rok 2021
vrátane upravených všetkých potrebných definícií. Od priznania za rok 2020 sa líši v doplnení
riadku s novým údajom "mikrodaňovník" a v úprave údajov o prijímateľoch 1% resp 2%
(neuvádza sa právna forma a adresa). V distribučnej sade sa nachádza aj nový PDF vzor
daňového priznania pre tlač DP pre internú potrebu a aj nová štruktúra XML súboru
potrebného pre elektronické podanie DP. V čase zostavenia tejto verzie bolo možné
správnosť XML overiť iba vo všeobecných e-formulároch na portáli FSSR. V produkte eDane
zatiaľ toto priznanie nie je, tak tam nebolo možné overiť jeho správnosť a priamu cestu
podania.
Určenie SS pri platbách
V programe je doplnený nový parameter, ktorým je možné určiť, ako má byť vyplnený SS pri
úhradách smerovaných na účty v štátnej pokladnici (napr. úhrada daňovej povinnosti).

1.6.4

Uzávierky

Všetky uzávierky-redukované kópie
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V procese hromadného vykonania uzávierok je možné zvoliť alternatívu vo vytváraní kópií a
to takú, že pre mesiace február - november sa nevytvárajú kópie zo všetkých dát, ale iba tie
najnutnejšie. Pri tejto voľbe sa ušetrí miesto na disku zabrané kópiami, ale neumožní sa
návrat do mesiacov február - november. V prípade potrebného návratu je vtedy potrebné
vrátiť sa až do januára požadovaného roku, následne vykonať opravy a potom znova spustiť
všetky uzávierky.

1.6.5

Servisné činnosti

Rekonštrukcia SDK
Do Špeciálnych činností v servise je pridaná operácia "Rekonštrukcia SDK". Táto operácia
prevezme do SDK nanovo všetky prvotné záznamy od zadaného obdobia. Zadané obdobie
môže byť aj účtovne uzavreté.

1.6.6

Systémové a prevádzkové zmeny

Do programu je doplnené automatické preberanie OÚD (Osobný účet daňovníka) a RBÚ
(registrovaný bankový účet) z webového servera FSSR. Na základe parametra aarbu je
možné preberanie nerealizovať, realizovať pri prvom štarte programu v daný deň, v daný
mesiac, preberanie vždy alebo na otázku. Po prebratí OUD a RBU sa aktualizujú údaje v
číselníku VBU (vlastné bankové účty) a COPBAN (bankové účty obchodných partnerov) nastavia sa príznaky OUD a RegBU. Tie sa používajú na výstrahy programu pri vystavovaní
VF, predaji na faktúru a automatickom vystavení faktúr. Manuálne prevzatie OÚD aj RBÚ je
možné vo voľbe Servis / Nástroje / Prevzatie RBÚ.
Dňa 10.1.2022 FSSR oznámila, že už je možné využívať aj API prístup k vybraným dátam o
platiteľoch DPH. To umožnilo zaviesť on-line kontrolu toho, či je bankový účet registrovaným
účtom alebo nie. Aktivácia on-line kontroly sa vykoná nastavením parametra "On-line
kontrola registr. BÚ" na hodnotu "A" (to je štandardná hodnota po inštalácii). Ak má tento
parameter hodnotu "A", tak sa on-line kontrola vykonáva pri aktualizácii vlastných bankových
účtov, pri aktualizácii bankových účtov obchodných partnerov, pri zápise došlej faktúry, pri
výbere pre úhradu z DF a pri zápise vyšlej faktúry. Pri hodnote "N" sa on-line kontrola
nevykonáva a program na príslušných miestach vykonáva kontrolu podľa údajov zapísaných
v číselníku vlastných bankových účtov alebo v číselníku obchodných partnerov.

Program pre preberanie zoznamov IČ DPH z portálu FSSR bol upravený tak, aby pri preberaní
názvov firiem, ktoré obsahujú znak & (ampersand), bol tento správne prenesený do názvu v
číselníku IČDPH.
Finančná správa dňa 29.9.2021 oznámila, že s účinnosťou od 1.11.2021 prestane
prevádzkovať doménu drsr.sk, na ktorej boli ukladané súbory s údajmi platiteľov DPH. Tieto
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zoznamy budú od 1.11.2021 dostupné iba na novej lokalite https://report.financnasprava.sk.
V prechodnom období (od 1.10.2021 do 31.10.2021) budú zoznamy dostupné na oboch
lokalitách. Táto skutočnosť si vyžiadala rýchlu zmenu do všetkých súčastí systému FENIX,
ktoré pracujú so zoznamom platiteľov DPH. Aby sa číselník platiteľov správne aktualizoval aj
po 1.11.2021, je potrebné nainštalovať si verziu z 06.10.2021 alebo novšiu.
Finančná správa dňa 26.5.2021 oznámila, že s účinnosťou po 3.6.2021 prestane aktualizovať
rôzne informačné zoznamy na portáli FSSR vo formáte CSV a že príslušné informačné
zoznamy budú ďalej aktualizované už iba vo formáte XML. Táto skutočnosť si vyžiadala
rýchlu zmenu do všetkých súčastí systému FENIX, ktoré pracujú so zoznamom platiteľov
DPH. Keďže súbory vo formáte XML sú výrazne väčšie ako súbory vo formáte CSV, môže
načítanie aktuálneho číselníka platiteľov DPH (rizikových subjektov, ...) trvať o niečo dlhšie
ako doteraz. Aby sa číselník platiteľov správne aktualizoval aj po 3.6.2021, je potrebné
nainštalovať si verziu z 30.5.2021 alebo novšiu.
V programe je nový parameter AGENPDF – Automatické generovanie PDF. Týmto
parametrom sa určí, či sa textové zostavy majú automaticky generovať aj do PDF súboru.
Hodnota "N" znamená, že sa PDF generovať nemá. Ďalšie uvedené hodnoty znamenajú, že
sa PDF má generovať, ale rôzne sa určuje meno súboru, ktorý vznikne.
"A"=použije sa štandardné meno súboru ("OD"+<ID>),
"B"=použije sa meno súboru priamo zadané za písmenom "B",
"C"=použije sa zadané meno a pridá sa <ID> prihláseného pracovníka.
"D"=Program ponúkne meno súboru v tomto parametri a umožní meno súboru zadať
priamo.
Vo voľbách "A","B" a "C" je možné uviesť aj úplnú cestu pre vytvorenie PDF súboru. Ak sa
neuvedie, tak bude použitá cesta "pdfpth". Iná hodnota parametra
znamená, že sa PDF súbor nevygeneruje.
Vo všetkých tlačových výstupoch je možné na záložke "Export" zvoliť aj export do PDF.
Samotný PDF súbor sa vytvorí po zatvorení okna náhľadu zostavy. Technicky sa do PDF dajú
exportovať zostavy, ktoré v riadku obsahujú maximálne 160 znakov. Novým parametrom
"OPENPDF" sa určí, či sa po vytvorení PDF má tento súbor zobraziť alebo nie.
Na pracovnú plochu je pridaná ikona na spustenie programu AnyDesk, ktorý je určený na
prepojenie počítačov pre realizáciu vzdialenej podpory. Je to alternatívne prepojenie, ak sú
na počítači problémy s prepojením pomocou programu TeamViewer.
Do programu bola zaradená nová verzia podpory pre diaľkovú správu pre prepojenie typu
"TeamViewer".
Pre určenie správania programu po exporte dát do EXCELu boli do programu zavedené dva
parametre: OPEXCELRUN a TLEXCELRUN, ktorými sa určí správanie programu po exporte dát
do EXCELu z operatívy alebo z tlačových zostáv. Ak má príslušný parameter hodnotu "E", tak
sa po vytvorení súboru naštartuje program EXCEL, aby vytvorené dáta zobrazil. Ak má inú
hodnotu, tak sa súbor iba vytvorí a nevyvolá sa žiadna ďalšia akcia.
Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov
platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje
preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
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2. DPH V ROKU 2021 A OD 1.1.2022
2.1 Všeobecné zmeny v zákone
V zákone o DPH bolo v priebehu roka vykonaných niekoľko „procesných úprav“, ktoré sa
týkajú pravidiel registrácie, formálnych náležitostí objednávok pri dodaní tovaru alebo služby
do EÚ, nových procesných postupov pri dokazovaní splnenia podmienok intrakomunitárnej
prepravy, spresnenia pravidiel pri reťazových obchodoch a mnoho ďalších. Väčšina z týchto
úprav nemá vplyv na realizáciu zmien v programoch FENIX.
Na niektoré zo zmien však upozorníme v nasledujúcom texte.

2.2 Oznamovacia povinnosť účtov
V zákone je stanovená nová povinnosť pre platiteľa dane oznámiť finančnej správe všetky
svoje bankové účty, ktoré využíva alebo bude využívať na príjem úhrad faktúr a na platenie
faktúr za dodanie tovarov a služieb, ktoré sú predmetom dane. Novela bola účinná od
15.11.2021 a povinnosť oznámiť účty bola s lehotou do 30.11.2021. Po tomto termíne je
povinnosť oznámiť každý nový účet PRED jeho prvým použitím.
Zvláštne ustanovenie dáva možnosť oznámiť aj účet, ktorý patrí inej osobe alebo firme.
Za neohlásenie účtu môže byť pokuta až do 10 000,00 Eur.
Povinnosť nie je úplne všeobecná: neohlasujú sa napríklad účty
• PayPal, GoPay, ...
• Zahraničné účty (ak sa nepoužívajú na podnikanie na Slovensku)
• Úverové účty – ak slúžia skutočne iba na platby týkajúce sa úverov

2.3 Osoba povinná platiť daň
V §69 ods. 14 je definované ručenie za daň z predchádzajúceho stupňa, ktorá bola
uvedená na faktúre a dodávateľ daň nezaplatil alebo sa stal neschopným zaplatiť daň a
platiteľ v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov
vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť dane z tovaru alebo služby nebude
zaplatená. Dostatočným dôvodom na to, že platiteľ vedieť mal alebo vedieť mohol, že
celá daň alebo časť dane z tovaru alebo služby nebude zaplatená, je skutočnosť, že
a) protihodnota za plnenie uvedená na faktúre je bez ekonomického opodstatnenia
neprimerane vysoká alebo neprimerane nízka,
b) v čase vzniku daňovej povinnosti bol jeho štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu alebo spoločníkom štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu
alebo spoločník platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu.
c) protihodnota za plnenie alebo jej časť bola zaplatená na iný bankový účet, ako
bankový účet dodávateľa, ktorý bol v deň uskutočnenia platby zverejnený v zozname
bankových účtov vedený FRSR. Za deň uskutočnenia platby sa považuje deň, kedy
platiteľ zadal poskytovateľovi platobných služieb alebo zahraničnému poskytovateľovi
43

Ročné školenie 2022

DPH

platobných služieb pokyn k vkladu alebo prevodu finančných prostriedkov ako
protihodnotu za plnenie na bankový účet dodávateľa
Teda platiteľ pri úhrade odberateľovi musí si najskôr preveriť, či číslo účtu je v zozname a
ak nie, potom dochádza k riziku ručenia za daň ak daň úplne alebo čiastočne sa neuhradí.
Vyvinenie sa zo zodpovednosti za daň je možné podľa §69c úhradou dane na OÚD
dodávateľa.
Pri úhrade dane aj cez DP dodávateľa sa suma uhradená na OÚD považuje za preplatok
a DÚ ju vráti dodávateľovi do 10 dní od dodatočného splnenia povinnosti.

2.4 Zmeny v registrácii
V zákone sa opäť pomenili podmienky, pravidlá a postupy pre registráciu. Dôležité je,
že sa upúšťa od „kartičiek“, ale registrácia sa bude preukazovať elektronicky.
Platiteľom sa osoba stane dňom uvedeným v rozhodnutí bez možnosti odvolania sa.
Typy registrácií sú:
•

Dobrovoľná (obrat pod 49 790,00 Eur)

•

Povinná (obrat aspoň 49 790,00 Eur alebo vymedzené dodanie)

•

Zákonná (§4 ods. 4: rôzne situácie ako dodanie stavby, ...)

•

Skupinová

2.5 Systém OSS
•

Účinnosť je od 1.7.2021

•

Ruší sa termín „Zásielkový obchod“ a zavádza sa „Predaj na diaľku“

•

Miesto dodania – DPH pôjde do štátu, v ktorom dochádza k spotrebe (teda do štátu,
do ktorého sa predáva; použije sa sadzba dane daného štátu)

•

Ruší sa oslobodenie od dane pri dovoze do 22,00 Eur

•

Režim MOSS sa rozširuje o predaj na diaľku (vznikli režimy NEOSS, EUOSS, iOSS, ...)

•

Platforma – elektronický alebo iný prostriedok na uľahčenie predaja inej osobe – platí,
že platforma tovar prijala a dodala.

Pre „Mikrododávateľa“ (má v EÚ iba jedno sídlo, dodáva tovar alebo služby aj do iného
členského štátu, hodnota dodávok v bežnom a predchádzajúcom roku bez dane < 10 000,00
Eur) sú stanovené nové pravidlá pre určenie miesta dodania- môže si vybrať (§16a).
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2.6 Vratné obaly
Podľa novelizovaného §22 ods.3 sa do základu dane pri predaji nezapočíta hodnota
zálohovaného obalu na nápoje (PET fľaše a plechovky).
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4. PODSYSTÉM FIN
V roku 2021 bolo v podsystéme FIN vykonaných množstvo drobných zmien najmä z dôvodu
prevádzkových zmien na portáli FSSR a z dôvodu aktualizácie licencií na podporné produkty.
Hlavné zmeny, ktoré boli v PS FIN, sú tieto:

4.1 Zmeny v spoločných číselníkoch a procesoch
Bankové účty-nové príznaky: Reg.BU a OÚD
V číselníku vlastných bankových účtov a v číselníku bankových účtov obchodných partnerov
sú doplnené dva príznaky (zaškrtávacie políčka): Reg.BÚ - ak je políčko zaškrtnuté, tak to
znamená, že účet je zaregistrovaný u FSSR ako účet, ktorý platiteľ dane (DPH) používa na
svoje podnikateľské aktivity; OÚD - osobný účet daňovníka - ak je toto políčko zaškrtnuté,
tak to znamená, že tento účet je bankový účet v štátnej pokladnici určený na platenie daní.
Tieto nové príznaky sa od 1.1.2022 budú používať na upozornenie na finančné operácie
(úhrady faktúr) na neregistrované bankové účty.

4.2 Došlé faktúry
Došlé faktúry-účet neregistrovaný na FS
Pri zápise došlých faktúr program upozorní na skutočnosť, že úhrada faktúry je požadovaná
na bankový účet, ktorý nie je registrovaný na Finančnej správe SR ako účet pre podnikanie.
Upozornenie sa týka iba neregistrovaných účtov subjektov, ktoré majú pridelené slovenské
IČDPH.
Výber pre úhradu na neregistrovaný účet
Funkcia "Výber pre úhradu DF" kontroluje pre platby pripravované so splatnosťou po
31.12.2021, či ide o platbu pre partnera so slovenským IČDPH na neregistrovaný účet. Ak
áno, tak program ponúkne prípravu platby v plnej výške na požadovaný účet, prípravu platby
BEZ DPH na požadovaný účet alebo prípravu platby DPH na OÚD (osobný účet daňového
subjektu).
Určenie SS pri platbách
V programe sú doplnené dva nové parametre, ktorými je možné určiť, ako má byť vyplnený
SS pri úhrade faktúr a SS pri úhradách smerovaných na účty v štátnej pokladnici (napr.
OÚD).
On-line kontrola registrovaných účtov
Ak je v programe aktivovaná on-line kontrola registrovaných účtov s využitím API rozhrania
FSSR, tak pri zápise DF ako aj pri výbere faktúry na úhradu sa vykoná okamžitá on-line
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kontrola toho, či bankový účet, na ktorý sa má faktúra uhradiť, je alebo nie je registrovaný
na portáli FSSR. Aktuálne získaná informácia sa súčasne zapíše do číselníka bankových účtov
obchodných partnerov.

4.3 Vyšlé faktúry
Vyšlé faktúry-účet registrovaný na FS
Vyšlé faktúry sú v časti zápisu vlastného bankového účtu rozšírené o kontrolu, či je zadaný
účet registrovaný na Finančnej správe.
On-line kontrola registrovaných účtov
Ak je v programe aktivovaná on-line kontrola registrovaných účtov s využitím API rozhrania
FSSR, tak pri zápise VF sa vykoná okamžitá on-line kontrola toho, či vlastný bankový účet, na
ktorý sa má faktúra uhradiť, je alebo nie je registrovaný na portáli FSSR. Aktuálne získaná
informácia sa súčasne zapíše do číselníka bankových účtov obchodných partnerov.
Zrušenie príznaku exportu a importu VF
Zápis vyšlých faktúr bol v častí "Iné" rozšírený o možnosť zrušenie príznaku exportu a
importu faktúry.

4.4 Systémové a prevádzkové zmeny
Do programu je doplnené automatické preberanie OÚD (Osobný účet daňovníka) a RBÚ
(registrovaný bankový účet) z webového servera FSSR. Na základe parametra aarbu je
možné preberanie nerealizovať, realizovať pri prvom štarte programu v daný deň, v daný
mesiac, preberanie vždy alebo na otázku. Po prebratí OUD a RBU sa aktualizujú údaje v
číselníku VBU (vlastné bankové účty) a COPBAN (bankové účty obchodných partnerov) nastavia sa príznaky OUD a RegBU. Tie sa používajú na výstrahy programu pri vystavovaní
VF, predaji na faktúru a automatickom vystavení faktúr. Manuálne prevzatie OÚD aj RBÚ je
možné vo voľbe Servis / Nástroje / Prevzatie RBÚ.
Dňa 10.1.2022 FSSR oznámila, že už je možné využívať aj API prístup k vybraným dátam o
platiteľoch DPH. To umožnilo zaviesť on-line kontrolu toho, či je bankový účet registrovaným
účtom alebo nie. Aktivácia on-line kontroly sa vykoná nastavením parametra "On-line
kontrola registr. BÚ" na hodnotu "A" (to je štandardná hodnota po inštalácii). Ak má tento
parameter hodnotu "A", tak sa on-line kontrola vykonáva pri aktualizácii vlastných bankových
účtov, pri aktualizácii bankových účtov obchodných partnerov, pri zápise došlej faktúry, pri
výbere pre úhradu z DF a pri zápise vyšlej faktúry. Pri hodnote "N" sa on-line kontrola
nevykonáva a program na príslušných miestach vykonáva kontrolu podľa údajov zapísaných
v číselníku vlastných bankových účtov alebo v číselníku obchodných partnerov.
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Program pre preberanie zoznamov IČ DPH z portálu FSSR bol upravený tak, aby pri preberaní
názvov firiem, ktoré obsahujú znak & (ampersand), bol tento správne prenesený do názvu v
číselníku IČDPH.
Finančná správa dňa 29.9.2021 oznámila, že s účinnosťou od 1.11.2021 prestane
prevádzkovať doménu drsr.sk, na ktorej boli ukladané súbory s údajmi platiteľov DPH. Tieto
zoznamy budú od 1.11.2021 dostupné iba na novej lokalite https://report.financnasprava.sk.
V prechodnom období (od 1.10.2021 do 31.10.2021) budú zoznamy dostupné na oboch
lokalitách. Táto skutočnosť si vyžiadala rýchlu zmenu do všetkých súčastí systému FENIX,
ktoré pracujú so zoznamom platiteľov DPH. Aby sa číselník platiteľov správne aktualizoval aj
po 1.11.2021, je potrebné nainštalovať si verziu z 06.10.2021 alebo novšiu.
Finančná správa dňa 26.5.2021 oznámila, že s účinnosťou po 3.6.2021 prestane aktualizovať
rôzne informačné zoznamy na portáli FSSR vo formáte CSV a že príslušné informačné
zoznamy budú ďalej aktualizované už iba vo formáte XML. Táto skutočnosť si vyžiadala
rýchlu zmenu do všetkých súčastí systému FENIX, ktoré pracujú so zoznamom platiteľov
DPH. Keďže súbory vo formáte XML sú výrazne väčšie ako súbory vo formáte CSV, môže
načítanie aktuálneho číselníka platiteľov DPH (rizikových subjektov, ...) trvať o niečo dlhšie
ako doteraz. Aby sa číselník platiteľov správne aktualizoval aj po 3.6.2021, je potrebné
nainštalovať si verziu z 30.5.2021 alebo novšiu.
V programe je nový parameter AGENPDF - Automatcké generovanie PDF. Týmto parametrom
sa určí, či sa textové zostavy majú automaticky generovať aj do PDF súboru.
Hodnota "N" znamená, že sa PDF generovať nemá. Ďalšie uvedené hodnoty znamenajú, že
sa PDF má generovať, ale rôzne sa určuje meno súboru, ktorý vznikne.
"A"=použije sa štandardné meno súboru ("OD"+<ID>),
"B"=použije sa meno súboru priamo zadané za písmenom "B",
"C"=použije sa zadané meno a pridá sa <ID> prihláseného pracovníka.
"D"=Program ponúkne meno súboru v tomto parametri a umožní meno súboru zadať
priamo.
Vo voľbách "A","B" a "C" je možné uviesť aj úplnú cestu pre vytvorenie PDF súboru. Ak sa
neuvedie, tak bude použitá cesta "pdfpth". Iná hodnota parametra
znamená, že sa PDF súbor nevygeneruje.
Vo všetkých tlačových výstupoch je možné na záložke "Export" zvoliť aj export do PDF.
Samotný PDF súbor sa vytvorí po zatvorení okna náhľadu zostavy. Technicky sa do PDF dajú
exportovať zostavy, ktoré v riadku obsahujú maximálne 160 znakov. Novým parametrom
"OPENPDF" sa určí, či sa po vytvorení PDF má tento súbor zobraziť alebo nie.
Na pracovnú plochu je pridaná ikona na spustenie programu AnyDesk, ktorý je určený na
prepojenie počítačov pre realizáciu vzdialenej podpory. Je to alternatívne prepojenie, ak sú
na počítači problémy s prepojením pomocou programu TeamViewer.
Do programu bola zaradená nová verzia podpory pre diaľkovú správu pre prepojenie typu
"TeamViewer".
Pre určenie správania programu po exporte dát do EXCELu boli do programu zavedené dva
parametre: OPEXCELRUN a TLEXCELRUN, ktorými sa určí správanie programu po exporte dát
do EXCELu z operatívy alebo z tlačových zostáv. Ak má príslušný parameter hodnotu "E", tak
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sa po vytvorení súboru naštartuje program EXCEL, aby vytvorené dáta zobrazil. Ak má inú
hodnotu, tak sa súbor iba vytvorí a nevyvolá sa žiadna ďalšia akcia.
Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov
platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje
preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
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5. ZMENY V PODSYSTÉME MAJETOK
PREVÁDZKOVÉ ZMENY
Do programu bola zaradená nová verzia podpory pre diaľkovú správu pre prepojenie typu
"TeamViewer".
Program pre preberanie zoznamov IČ DPH z portálu FSSR bol upravený tak, aby pri preberaní
názvov firiem, ktoré obsahujú znak & (ampersand), bol tento správne prenesený do názvu v
číselníku IČDPH.
Finančná správa dňa 29.9.2021 oznámila, že s účinnosťou od 1.11.2021 prestane
prevádzkovať doménu drsr.sk, na ktorej boli ukladané súbory s údajmi platiteľov DPH. Tieto
zoznamy budú od 1.11.2021 dostupné iba na novej lokalite https://report.financnasprava.sk.
V prechodnom období (od 1.10.2021 do 31.10.2021) budú zoznamy dostupné na oboch
lokalitách. Táto skutočnosť si vyžiadala rýchlu zmenu do všetkých súčastí systému FENIX,
ktoré pracujú so zoznamom platiteľov DPH. Aby sa číselník platiteľov správne aktualizoval aj
po 1.11.2021, je potrebné nainštalovať si verziu z 06.10.2021 alebo novšiu.
Finančná správa dňa 26.5.2021 oznámila, že s účinnosťou po 3.6.2021 prestane aktualizovať
rôzne informačné zoznamy na portáli FSSR vo formáte CSV a že príslušné informačné
zoznamy budú ďalej aktualizované už iba vo formáte XML. Táto skutočnosť si vyžiadala
rýchlu zmenu do všetkých súčastí systému FENIX, ktoré pracujú so zoznamom platiteľov
DPH. Keďže súbory vo formáte XML sú výrazne väčšie ako súbory vo formáte CSV, môže
načítanie aktuálneho číselníka platiteľov DPH (rizikových subjektov, ...) trvať o niečo dlhšie
ako doteraz. Aby sa číselník platiteľov správne aktualizoval aj po 3.6.2021, je potrebné
nainštalovať si verziu z 30.5.2021 alebo novšiu.
V programe je nový parameter AGENPDF - Automatcké generovanie PDF. Týmto parametrom
sa určí, či sa textové zostavy majú automaticky generovať aj do PDF súboru.
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Hodnota "N" znamená, že sa PDF generovať nemá. Ďalšie uvedené hodnoty znamenajú, že
sa PDF má generovať, ale rôzne sa určuje meno súboru, ktorý vznikne.
"A"=použije sa štandardné meno súboru ("MJ"+<ID>),
"B"=použije sa meno súboru priamo zadané za písmenom "B",
"C"=použije sa zadané meno a pridá sa <ID> prihláseného pracovníka.
"D"=Program ponúkne meno súboru v tomto parametri a umožní meno súboru zadať
priamo.
Vo voľbách "A","B" a "C" je možné uviesť aj úplnú cestu pre vytvorenie PDF súboru. Ak sa
neuvedie, tak bude použitá cesta "pdfpth". Iná hodnota parametra
znamená, že sa PDF súbor nevygeneruje.
Vo všetkých tlačových výstupoch je možné na záložke "Export" zvoliť aj export do PDF.
Samotný PDF súbor sa vytvorí po zatvorení okna náhľadu zostavy. Technicky sa do PDF dajú
exportovať zostavy, ktoré v riadku obsahujú maximálne 160 znakov. Novým parametrom
"OPENPDF" sa určí, či sa po vytvorení PDF má tento súbor zobraziť alebo nie.
Na pracovnú plochu je pridaná ikona na spustenie programu AnyDesk, ktorý je určený na
prepojenie počítačov pre realizáciu vzdialenej podpory. Je to alternatívne prepojenie, ak sú
na počítači problémy s prepojením pomocou programu TeamViewer.
Pre určenie správania programu po exporte dát do EXCELu boli do programu zavedené dva
parametre: OPEXCELRUN a TLEXCELRUN, ktorými sa určí správanie programu po exporte dát
do EXCELu z operatívy alebo z tlačových zostáv. Ak má príslušný parameter hodnotu "E", tak
sa po vytvorení súboru naštartuje program EXCEL, aby vytvorené dáta zobrazil. Ak má inú
hodnotu, tak sa súbor iba vytvorí a nevyvolá sa žiadna ďalšia akcia.
Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov
platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje
preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
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6. ZMENY V PODSYSTÉME ODBYT
VSTUP DÁT
"Automatické vystavenie faktúr" a "Predaj na faktúru" majú rozšírenú funkcionalitu pri
preberaní údajov z prijatých objednávok. Poznámky zapísané na položkách prijatej
objednávky, ktoré sú označené príznakom "Prenos do položky VF" sa pri nastavení parametra
PS ODBYT "Používať poznámky v položke VF" na hodnotu "A" automaticky prenášajú do
poznámok vyšlej faktúry. "Automatické vystavenie faktúr" a "Predaj na faktúru" majú pridaný
nový parameter dokladu "Prenos príloh z POB do VF". Pri aktivácii uvedeného parametra sa
prílohy z prijatej objednávky automaticky prenášajú do príloh vyšlej faktúry.
Pri zápise výdajových dokladov bola v časti položiek upravená kontrola vstupného poľa
"Miesto uloženia" tak, že je možné zapísať položku dokladu aj v prípade ak je údaj prázdny.
Uvedená vlastnosť kontroly vstupného poľa sa môže využiť v prípadoch, ak v pri požiadavke
na sledovanie miesta uloženia na niektorých skladových podkartách miesto uloženia nie je
vyplnené.

OBJEDNÁVKY
Zápis prijatých objednávok má rozšírenú funkcionalitu. Pre zápis položky objednávky, ktorá
nie je naviazaná na sklad a číslo T/M/S, je v novom vstupnom poli doplnená možnosť
zadávania kódu DPH.
V parametroch programu je doplnená nová cesta pre zápis obrazov príloh k prijatým
objednávkam. Program doteraz využíval pre uloženie príloh prijatých objednávok spoločný
adresár pre všetky obrazy.
V parametroch programu je doplnená nová cesta pre zápis obrazov príloh k vydaným
objednávkam. Program doteraz využíval pre uloženie príloh vydaných objednávok spoločný
adresár pre všetky obrazy.
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OPERATÍVNE PREHĽADY
Operatíva položiek skladových pohybov bola v častiach "Zobrazenie vybraného záznamu
výdajky" a "Oprava položky výdajového dokladu" upravená tak, že polia "Predajná cena bez
DPH" a "Predajná cena vrátane DPH" sú zobrazované aj pre všetky doklady hotovostného
predaja. Pred úpravou boli uvedené polia zobrazované iba pre typ pohybu "VYE"-Výdaj
externý.

ČÍSELNÍKY
Číselník "Druh pohybu" má rozšírené možnosti pri zadávaní poľa "Naplnenie súborov VF". K
pôvodným hodnotám A=Áno, N=Nie je pridaná možnosť D=Dialógové menu, pri ktorej sa
generuje vyšlá faktúra na základe požiadavky užívateľa. UPOZORNENIE: Uvedená voľba je
aktívna iba pri potvrdzovaní jedného výdajového dokladu. Pri hromadnom potvrdzovaní
viacerých výdajových dokladov je dialógové menu potlačené a vyšlé faktúry sa vygenerujú
automaticky pre všetky druhy pohybu s hodnotou poľa "Naplnenie súborov VF" A=Áno alebo
D=Dialógové menu.
V číselníku vlastných bankových účtov a v číselníku bankových účtov obchodných partnerov
sú doplnené dva príznaky (zaškrtávacie políčka): Reg.BÚ - ak je políčko zaškrtnuté, tak to
znamená, že účet je zaregistrovaný u FSSR ako účet, ktorý platiteľ dane (DPH) používa na
svoje podnikateľské aktivity; OÚD - osobný účet daňovníka - ak je toto políčko zaškrtnuté,
tak to znamená, že tento účet je bankový účet v štátnej pokladnici určený na platenie daní.
Tieto nové príznaky sa od 1.1.2022 budú pužívať na upozornenie na finančné operácie
(úhrady faktúr) na neregistrované bankové účty.
Číselník "Vlastné bankové účty" je rozšírený o príznaky "Registrovaný účet na Finančnej
správe" a "Osobný účet daňovníka".

INTEGRUJÚCE VAZBY
Export skladových kariet bol rozšírený o voľbu "Pri exporte zachovať štruktúru súboru", ktorá
zabezpečí export súborov skladových kariet a skladových podkariet v rovnakej štruktúre ako
sú dátové súbory skladových kariet. Import skladových kariet bol rozšírený o voľbu "Prevziať
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všetky údaje", ktorá zabezpečí import všetkých údajov súborov skladových kariet a
skladových podkariet. Použitím nových volieb pri exporte a importe súborov skladových kariet
sa zabezpečí identický stav súborov skladových kariet v dátach exportujúcej a importujúcej
inštalácie.
Program bol v časti "Integrujúce väzby" rozšírený o možnosť exportu a importu súborov
skladových pohybov.

HOTOVOSTNÝ PREDAJ
V programe pre "Hotovostný predaj" bolo pri štarte programu doplnené dohľadávanie
OFFLINE bločkov v súbore skladových pohybov (hodnota poľa UID v súbore hlavičiek
skladových pohybov je "OFFLINE"). Pokiaľ je takýto doklad nájdený, program na základe
jednoznačného čísla pokladničného dokladu (pridelené z CHDU v offline režime) dohľadá na
serveroch Finančnej správy pridelené UID dokladu a zapíše ho do súboru hlavičiek
skladových pohybov. Vzhľadom k tomu, že funkčnosť uvedenej úpravy je závislá na verzii
tlačového manažéra, je potrebné zabezpečíť zo stránky http://www.varos.sk/ a sekcie
"Software" jeho aktualizáciu. Programy boli odladené v spolupráci s tlačovým manežérom
verzia 1.2.5. Vzhľadom k tomu, že funkčnosť uvedenej úpravy je závislá na verzii PPeKK
BOWA (program eKasa klient slúžiaci na komunikáciu so serverom eKasa), je potrebné
zabezpečíť upgrade uvedeného programu na verziu 116 a vyššiu.
V programe pre "Hotovostný predaj" bol doplnený parameter "Zaznamenávať súbory
INFO.TXT". Ak bude mať tento parameter hodnotu "A", tak sa do špeciálneho súboru
(odpth\INFOTXT.[rmm]) bude zapisovať informácia o obsahu súborov INFO.txt. Informácia
môže slúžiť na lokalizáciu vzniku prevádzkových problémov tzv. eKASA tlačiarní "eFT4000B"
alebo "eFT5000B". Informácie z LOG súboru nie sú využiteľné užívateľsky, ale sú určené iba
pre technické použitie pre IT support. Štandardné nastavenie je "A". V programe "Hotovostný
predaj" v časti "F8=Voľná položka" bola rozšírená funkcionalita o možnosť zadávať voľné
položky s mínusovým množstvom.
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VYŠLÉ FAKTÚRY
"Vyšlé faktúry", "Predaj na faktúru" a "Automatické vystavenie faktúr" sú v časti zápisu
vlastného bankového účtu rozšírené o kontrolu, či je zadaný účet registrovaný na Finančnej
správe.
Zápis vyšlých faktúr bol v častí "Iné" rozšírený o možnosť zrušenie príznaku exportu a
importu faktúry.
Táto zmena sa týka iba tých používateľov, ktorí na rozosielanie faktúr používajú mailový
server smtp.compeko.sk. Prevádzkovateľ domény compeko.sk zmenil nastavenia bezpečnosti
mailovej komunikácie tak, že odosielateľ musí byť zhodný s mailovou schránkou, cez ktorú sa
mail odosiela. Dôsledkom je, že pri používaní mailového servera mail.compeko.sk už musí
byť ako odosielateľ uvedený mailer@compeko.sk a smtp server smtp.webglobe.sk. Program
v tomto prípade upraví text mailu tak, že pôvodne uvedená spätná adresa sa u prijímateľa
nezobrazí ako adresa odosielateľa, ale bude iba v texte mailu. Ako odosielateľ bude vždy
mailer@compeko.sk.
Program pre import údajov VF bol upravený tak, aby bolo možné prijímať aj údaje pre
zostavenie výkazu intrastat. Nové údaje pre INTRASTAT sa uvádzajú v položkách VF. Ich
popis je na www.compeko.sk v sekcii FAQ, okruh Technológie, príspevok Výmena dátštruktúry pre import dát.
V parametroch programu je doplnená nová cesta pre zápis obrazov príloh k vyšlým faktúram.
Program doteraz využíval pre uloženie príloh VF spoločný adresár pre všetky obrazy.

SYSTÉMOVÉ A PREVÁDZKOVÉ ZMENY
Do programu je doplnené automatické preberanie OÚD (Osobný účet daňovníka) a RBÚ
(registrovaný bankový účet) z webového servera FSSR. Na základe parametra aarbu je
možné preberanie nerealizovať, realizovať pri prvom štarte programu v daný deň, v daný
mesiac, preberanie vždy alebo na otázku. Po prebratí OUD a RBU sa aktualizujú údaje v
číselníku VBU (vlastné bankové účty) a COPBAN (bankové účty obchodných partnerov) 55
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nastavia sa príznaky OUD a RegBU. Tie sa používajú na výstrahy programu pri vystavovaní
VF, predaji na faktúru a automatickom vystavení faktúr.
Do programu bola zaradená nová verzia podpory pre diaľkovú správu pre prepojenie typu
"TeamViewer".
Program pre preberanie zoznamov IČ DPH z portálu FSSR bol upravený tak, aby pri preberaní
názvov firiem, ktoré obsahujú znak & (ampersand), bol tento správne prenesený do názvu v
číselníku IČDPH.
Finančná správa dňa 29.9.2021 oznámila, že s účinnosťou od 1.11.2021 prestane
prevádzkovať doménu drsr.sk, na ktorej boli ukladané súbory s údajmi platiteľov DPH. Tieto
zoznamy budú od 1.11.2021 dostupné iba na novej lokalite https://report.financnasprava.sk.
V prechodnom období (od 1.10.2021 do 31.10.2021) budú zoznamy dostupné na oboch
lokalitách. Táto skutočnosť si vyžiadala rýchlu zmenu do všetkých súčastí systému FENIX,
ktoré pracujú so zoznamom platiteľov DPH. Aby sa číselník platiteľov správne aktualizoval aj
po 1.11.2021, je potrebné nainštalovať si verziu z 06.10.2021 alebo novšiu.
Finančná správa dňa 26.5.2021 oznámila, že s účinnosťou po 3.6.2021 prestane aktualizovať
rôzne informačné zoznamy na portáli FSSR vo formáte CSV a že príslušné informačné
zoznamy budú ďalej aktualizované už iba vo formáte XML. Táto skutočnosť si vyžiadala
rýchlu zmenu do všetkých súčastí systému FENIX, ktoré pracujú so zoznamom platiteľov
DPH. Keďže súbory vo formáte XML sú výrazne väčšie ako súbory vo formáte CSV, môže
načítanie aktuálneho číselníka platiteľov DPH (rizikových subjektov, ...) trvať o niečo dlhšie
ako doteraz. Aby sa číselník platiteľov správne aktualizoval aj po 3.6.2021, je potrebné
nainštalovať si verziu z 30.5.2021 alebo novšiu.
V programe je nový parameter AGENPDF - Automatcké generovanie PDF. Týmto parametrom
sa určí, či sa textové zostavy majú automaticky generovať aj do PDF súboru.
Hodnota "N" znamená, že sa PDF generovať nemá. Ďalšie uvedené hodnoty znamenajú, že
sa PDF má generovať, ale rôzne sa určuje meno súboru, ktorý vznikne.
"A"=použije sa štandardné meno súboru ("OD"+<ID>),
"B"=použije sa meno súboru priamo zadané za písmenom "B",
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"C"=použije sa zadané meno a pridá sa <ID> prihláseného pracovníka.
"D"=Program ponúkne meno súboru v tomto parametri a umožní meno súboru zadať
priamo.
Vo voľbách "A","B" a "C" je možné uviesť aj úplnú cestu pre vytvorenie PDF súboru. Ak sa
neuvedie, tak bude použitá cesta "pdfpth". Iná hodnota parametra
znamená, že sa PDF súbor nevygeneruje.
Vo všetkých tlačových výstupoch je možné na záložke "Export" zvoliť aj export do PDF.
Samotný PDF súbor sa vytvorí po zatvorení okna náhľadu zostavy. Technicky sa do PDF dajú
exportovať zostavy, ktoré v riadku obsahujú maximálne 160 znakov. Novým parametrom
"OPENPDF" sa určí, či sa po vytvorení PDF má tento súbor zobraziť alebo nie.
Na pracovnú plochu je pridaná ikona na spustenie programu AnyDesk, ktorý je určený na
prepojenie počítačov pre realizáciu vzdialenej podpory. Je to alternatívne prepojenie, ak sú
na počítači problémy s prepojením pomocou programu TeamViewer.

Pre určenie správania programu po exporte dát do EXCELu boli do programu zavedené dva
parametre: OPEXCELRUN a TLEXCELRUN, ktorými sa určí správanie programu po exporte dát
do EXCELu z operatívy alebo z tlačových zostáv. Ak má príslušný parameter hodnotu "E", tak
sa po vytvorení súboru naštartuje program EXCEL, aby vytvorené dáta zobrazil. Ak má inú
hodnotu, tak sa súbor iba vytvorí a nevyvolá sa žiadna ďalšia akcia.
Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov
platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje
preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
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7 ZMENY V PODSYSTÉME POKLADŇA
ZÁPIS POKLADNIČNÝCH DOKLADOV
Pokladničné doklady majú v časti zápisu položiek upravený režim zadávania strediska. V
prípade, že parameter dokladu "Účty v položkách" je nastavený na hodnotu "A" (je prístupné
zadávanie rozúčtovania pri zápise položiek dokladu), zadávanie strediska v časti zápisu
položiek je neprístupné. Predmetná úprava zabráni možným kolíznym stavom v zadávaní
strediska pri zápise položiek dokladu v záložke "Vstup dát" a pri zápise strediska v
rozúčtovaní dokladu v záložke "Účtovanie". V prípade nastavenia parametra dokladu "Účty v
položkách" na hodnotu "N" je zadávanie strediska v záložke "Vstup dát" nezmenené.

SYSTÉMOVÉ A PREVÁDZKOVÉ ZMENY
Do programu bola zaradená nová verzia podpory pre diaľkovú správu pre prepojenie typu
"TeamViewer".
Program pre preberanie zoznamov IČ DPH z portálu FSSR bol upravený tak, aby pri preberaní
názvov firiem, ktoré obsahujú znak & (ampersand), bol tento správne prenesený do názvu v
číselníku IČDPH.
Finančná správa dňa 29.9.2021 oznámila, že s účinnosťou od 1.11.2021 prestane
prevádzkovať doménu drsr.sk, na ktorej boli ukladané súbory s údajmi platiteľov DPH. Tieto
zoznamy budú od 1.11.2021 dostupné iba na novej lokalite https://report.financnasprava.sk.
V prechodnom období (od 1.10.2021 do 31.10.2021) budú zoznamy dostupné na oboch
lokalitách. Táto skutočnosť si vyžiadala rýchlu zmenu do všetkých súčastí systému FENIX,
ktoré pracujú so zoznamom platiteľov DPH. Aby sa číselník platiteľov správne aktualizoval aj
po 1.11.2021, je potrebné nainštalovať si verziu z 06.10.2021 alebo novšiu.
Finančná správa dňa 26.5.2021 oznámila, že s účinnosťou po 3.6.2021 prestane aktualizovať
rôzne informačné zoznamy na portáli FSSR vo formáte CSV a že príslušné informačné
zoznamy budú ďalej aktualizované už iba vo formáte XML. Táto skutočnosť si vyžiadala
rýchlu zmenu do všetkých súčastí systému FENIX, ktoré pracujú so zoznamom platiteľov
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DPH. Keďže súbory vo formáte XML sú výrazne väčšie ako súbory vo formáte CSV, môže
načítanie aktuálneho číselníka platiteľov DPH (rizikových subjektov, ...) trvať o niečo dlhšie
ako doteraz. Aby sa číselník platiteľov správne aktualizoval aj po 3.6.2021, je potrebné
nainštalovať si verziu z 30.5.2021 alebo novšiu.
V programe je nový parameter AGENPDF - Automatcké generovanie PDF. Týmto parametrom
sa určí, či sa textové zostavy majú automaticky generovať aj do PDF súboru.
Hodnota "N" znamená, že sa PDF generovať nemá. Ďalšie uvedené hodnoty znamenajú, že
sa PDF má generovať, ale rôzne sa určuje meno súboru, ktorý vznikne.
"A"=použije sa štandardné meno súboru ("PK"+<ID>),
"B"=použije sa meno súboru priamo zadané za písmenom "B",
"C"=použije sa zadané meno a pridá sa <ID> prihláseného pracovníka.
"D"=Program ponúkne meno súboru v tomto parametri a umožní meno súboru zadať
priamo.
Vo voľbách "A","B" a "C" je možné uviesť aj úplnú cestu pre vytvorenie PDF súboru. Ak sa
neuvedie, tak bude použitá cesta "pdfpth". Iná hodnota parametra
znamená, že sa PDF súbor nevygeneruje.
Vo všetkých tlačových výstupoch je možné na záložke "Export" zvoliť aj export do PDF.
Samotný PDF súbor sa vytvorí po zatvorení okna náhľadu zostavy. Technicky sa do PDF dajú
exportovať zostavy, ktoré v riadku obsahujú maximálne 160 znakov. Novým parametrom
"OPENPDF" sa určí, či sa po vytvorení PDF má tento súbor zobraziť alebo nie.
Na pracovnú plochu je pridaná ikona na spustenie programu AnyDesk, ktorý je určený na
prepojenie počítačov pre realizáciu vzdialenej podpory. Je to alternatívne prepojenie, ak sú
na počítači problémy s prepojením pomocou programu TeamViewer.
Pre určenie správania programu po exporte dát do EXCELu boli do programu zavedené dva
parametre: OPEXCELRUN a TLEXCELRUN, ktorými sa určí správanie programu po exporte dát
do EXCELu z operatívy alebo z tlačových zostáv. Ak má príslušný parameter hodnotu "E", tak
sa po vytvorení súboru naštartuje program EXCEL, aby vytvorené dáta zobrazil. Ak má inú
hodnotu, tak sa súbor iba vytvorí a nevyvolá sa žiadna ďalšia akcia.
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Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov
platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje
preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
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