
ÚČTOVNÍCTVO

Zmeny v programe 

v roku 2022



Niektoré zmeny boli popísané vo všeobecných zmenách 

alebo budú popísané v iných samostatných prezentáciách



Číselníky

Číselník DPH – sadzba 5%
• Pre realizáciu obchodov v novej zníženej sadzbe DPH 5% boli do číselníka DPH

doplnené nové kódy ST5 a LAM.

• Sú nasmerované do výkazu DPH do riadkov 1 a 2 resp. riadku 20.

• Podmienky na použitie tejto sadzby dane sú v §27 ods. (3) (stavby alebo ich

časti v rámci podmienok pre štátom podporované nájomné bývanie) .
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Nový kód LAT pre 

DPH 5% na vstupe



Nový kód ST5 pre 

DPH 5% na výstupe



Vstup dát

IMPORT DÁVOK AKCEPTUJE OBRAZY DOKLADOV 

Ak štruktúra importu obsahuje aj informáciu o pripojených obrazoch originálnych
účtovných dokladov a tie sú pre program UCT prístupné, tak ich proces importu
zaradí do obrazov účtovných dokladov a pri prezeraní dokladov bude možné do
nich priamo nahliadnuť. Príslušné položky v štruktúre vstupnej dávky sú popísané
na webe.

Vlastný import prebieha navonok úplne rovnako, ako import dávky bez referencie
na doklad, ale po zaúčtovaní je možné napr. v operatíve do dokladu nahliadnuť.
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Technický popis umiestnenia 

referencie (úplné meno súboru) 

na doklad



Po importe a zaúčtovaní dávky 

DF z FIN si môžeme originálnu 

faktúr zobraziť stlačením tlačidla 

SCAN 



... a tu môžeme doklad zobraziť 

štandardným spôsobom pre 

prostredie Windows



To je faktúra v PDF, ktorá bola 

pripojená k záznamu DF vo FIN



Vstup dát

PRESUN OBRAZOV PRI ZAÚČTOVANÍ 

Ak bol k zapisovanému účtovnému dokladu pripojený obraz originálneho
účtovného dokladu, tak v procese zaúčtovania môže byť príslušný súbor
prenesený do iného adresára na základe nového parametra TASCAN - Typ
archivácie obrazov ÚD. Využitie tohto nového parametra je užitočné v prípade
väčšieho počtu súborov s obrazmi dokladov pre rozlíšenie už použitých a ešte
nepoužitých súborov.
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Základná aktivácia práce s 

obrazmi dokladov sa spustí 

vyplnením tohto parametra



Toto je štandardná 

hodnota parametra



Toto je nový parameter, ktorým sa 

určuje spôsob archivácie dokladu 

pri úspešnom zaúčtovaní





Vstup dát

INDIVIDUÁLNY PROGRAM PRE ÚPRAVU SEPA VÝPISU 

Do parametrov programu bol pridaný nový parameter (PRGNISEPA), ktorým sa
určí meno programu určeného na individuálnu úpravu načítaných dát SEPA pred
ich ďalším spracovaním.

Táto možnosť je efektívna v prípadoch, kedy je možné automatizovane upraviť
nesprávne zrealizované platby, resp upraviť údaje v SEPA výpise tak, aby
automatické zaúčtovanie bolo presnejšie a detailnejšie.

Príklad:

Individuálny program priradí správny VS do platby príspevku do ZRPŠ ak rodič
tieto údaje neuviedol, ale vo výpise sa nachádzajú „indície“ na správne
identifikovanie platby
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V parametroch sa nastaví meno 

individuálneho programu



Spracujeme SEPA výpis bežným 

spôsobom ...



Ak máme v parametroch 

nastavený individuálny program, 

tak sa program pri spracovaní 

SEPA pýta, či ho má použiť



V tomto prípade individuálny program 

napároval platby na zoznam žiakov a riadky, 

kde sa to nepodarilo, označil za problémové



Operatívne a tlačové výstupy

DODATOČNÉ PRIPOJENIE SCANU DOKLADU 

V operatíve účtovných dokladov je možné vykonať dodatočné pripojenie SCANu
originálneho dokladu k účtovnému dokladu. Táto funkcia je aktivovaná iba pre
tých pracovníkov, ktorí majú povolený zápis účtovných dokladov.
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Ak sme k niektorému zaúčtovanému 

dokladu dodatočne získali jeho elektronickú 

verziu, môžeme ju aj dodatočne k 

zaúčtovanému dokladu pripojiť



Následne vyberieme príslušný 

súbor ...



... a ďalej sa s ním pracuje ako s 

e-dokladom pripojeným počas 

zaúčtovania dokladu



Operatívne a tlačové výstupy

DPH: PODPORA PRI NEUHRADENÝCH FAKTÚRACH 

V programe je v časti "Zostavy DPH" doplnená možnosť automaticky generovať
opravu základu dane alebo opravu odpočítanej dane v súlade s novými
ustanoveniami zákona o DPH v §25b a §53b.

Prvýkrát sa postupy stanovené zákonom použijú pri vytváraní DP za január 2023
resp. 1.Q 2023.

Postup a rozsah automatickej podpory sú podrobne vysvetlené v samostatnej
časti venovanej DPH.
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Nové voľby pre

• Opravu základu dane

• Opravu odpočítanej dane



Operatívne a tlačové výstupy

NOVÉ TLAČIVO PRE DPPO ZA ROK 2022 

V programe je pripravené nové tlačivo pre daň z príjmov právnických osôb za rok
2022 vrátane upravených všetkých potrebných definícií.

Od priznania za rok 2021 sa líši v doplnení riadku s novým údajom
"mikrodaňovník" a v úprave údajov o prijímateľoch 1% resp 2% (neuvádza sa
právna forma a adresa). Zrušené sú všetky riadky a tabuľky, ktoré sa viazali na
„daňovú licenciu“.

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 prezentácie 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.

Viac informácií je v časti k zostaveniu daňového priznania k dani z príjmu PO.
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Uzávierky

AKTIVÁCIA POZNÁMOK PRE ROK 2022 

V programe boli aktivované poznámky pre rok 2022, formálne a technicky sú
zhodné s poznámkami za rok 2021.

Viac detailov je v časti „Zostavenie poznámok k ÚZ“

Od str. 41



Tu sa nachádzajú voľby 

pre tvorbu poznámok za 

rok 2022
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