
FIN

Zmeny v podsystéme

v roku 2022



Niektoré zmeny už boli popísané v 

prezentácii „Všeobecné zmeny“ 



Došlé faktúry
URČENIE DRUHU DOKLADU V SKUPINE DF 

V definícii skupín došlých faktúr je možné v skupine zadefinovať požadovaný
druh dokladu pre faktúru a pre LLF (Likvidačný list). Ak nie sú uvedené, použije
sa pri vytváraní účtovného súboru DD z parametrov

Od str. 55



Od str. 55

Požadovaný druh

dokladu pre účtovanie

faktúry a LLF



Štandardný DD pre 

KDF a LLF je v 

parametroch



Došlé faktúry
EXPORT PRE UCT OBSAHUJE AJ OBRAZY DF 

Pri vytvorení súboru do UCT z DF sa do väzobného súboru zapíše aj informácia o
pripojených scanoch k DF. Ak sa obrazy dokladov nachádzajú na tom istom
serveri, ako sú aj dáta DF a UCT, tak budú viditeľné aj v UCT pri zaúčtovaných
dokladoch.

Od str. 55



Pri zápise faktúry 

môžeme k záznamu 

priradiť aj SCAN 

faktúry



V našom príklade to 

bude faktúra v PDF s 

číslom ..000481



Partner pre platbu je 

ALFA



Faktúru zaúčtujeme





...účtujeme priamo z 

prostredia FIN ...



Po zaúčtovaní si 

môžeme pozrieť v 

UCT, ako to dopadlo ...



Na ľubovoľnom riadku 

faktúry môžeme stlačiť 

SCAN



A vidíme, že máme k 

dispozícii ten istý 

súbor s faktúrou 

...000481





Došlé faktúry
TLAČ KDF: SÚČTY ZA ÚČET MD 

V tlači Mesačnej a Všeobecnej KDF je pridaná možnosť výberu triedenia aj
súčtovania podľa účtu MD alebo účtu pre predbežnú predkontáciu MD.

Od str. 56



V nastavení triedenia 

a súčtovania je 

možnosť vybrať aj 

účet MD



Zostava má potom súčty 

podľa účtu MD



Vyšlé faktúry
URČENIE DRUHU DOKLADU V SKUPINE VF 

V definícii skupín vyšlých faktúr je možné v skupine zadefinovať požadovaný druh
dokladu pre zaúčtovanie faktúry. Ak nie je uvedený, použije sa pri vytváraní
účtovného súboru DD z parametrov.

Od str. 56



Druh dokladu pre 

danú skupinu môžeme 

určiť na záložke 

„Účtovanie“



Štandardné 

nastavenie DD pre 

účtovanie VF je v 

parametroch



Vyšlé faktúry
ZAOKRÚHĽOVANIE NA VYŠLÝCH FAKTÚRACH 

V číselníku skupín vyšlých faktúr na záložke "Účtovanie" je pridaná nová možnosť
voľby typu zaokrúhlenia: "5 - na 5 centov".

Táto voľba sa reálne aktivuje na faktúrach, ktoré sú vystavené počnúc 1.7.2022 a
v spôsobe úhrady majú údaj "HO" (hotovosť).

Takýto spôsob zaokrúhľovania si vyžiadala úprava zákona o cenách s následnou
technickou úpravou zariadení eKasa.

Od str. 56



Tu je možné 

zadať aj 

špeciálny typ 

zaokrúhlenia „5“



V testovacom príklade 

máme centy



Zaokrúhlenie je 

vyčíslené samostatne



Vyšlé faktúry
PRÍLOHY FAKTÚRY AKO PRÍLOHY MAILU 

Ak sú k vyšlej faktúre pripojené prílohy, tak pri vytváraní elektronickej faktúry
PDF sú prílohy automaticky vložené do PDF ako interná príloha. V nastaveniach
odoslania e-Faktúry je nová možnosť: Pridať prílohy faktúry aj ako samostatné
prílohy (attachements) mailu.

Túto úpravu si vyžiadala prax, nakoľko mnoho užívateľov nevie, že súbor PDF
môže obsahovať interné prílohy a tiež, ako ich odtiaľ dostať.

Od str. 56



Počas zapisovania údajov 

faktúry môžeme k faktúre pridať 

aj ľubovoľný počet príloh



Vytvoríme eFaktúru v PDF



Prílohy chceme aj 

ako externú prílohu



Interné prílohy sú schované 

pod ikonou spinky. Po kliknutí 

na ňu sa zobrazí zoznam 

vložených súborov



Vo formulári na skoncipovanie a 

odoslanie mailu sú požadované 

súbory ako riadne prílohy mailu
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