
FIBU/WFIBU 2018-2021

pozn. podľa informácii od užívateĺov, posledné verzie, ktoré sa dali stiahnuť boli pre  FIBU 17.14 a pre 
WFIBU 9.05. Popis zmien v týchto najvyšších upgradoch sa ale na www.archive.org nezachoval.

07.07.2021 verzia 17.11, 9.02

Oprava chyby v príkazoch na úhradu - program nezobral BIC/SWIFT zadané v údajoch firmy.

25.06.2021 verzia 17.10, 9.01

V príkazoch na úhradu sú zahrnuté aj odberateľské dobropisy. V zozname sú uvedené so zápornou sumou 

(dobropis), ale v príkaze na úhradu sú kladné.

Export tlačovej zostavy Pohľadávky a záväzky (napr. do Excelu) je upravený tak, aby v ňom bolo číslo firmy a 

názov v každom riadku, aj keď v zostave je to kvôli prehľadnosti vynechané.

V popise príkazu na úhradu sa parametrom

.DATUM=SPLAT

nastaví dátum úhrady pre jednotlivé faktúry podľa dátumu splatnosti na faktúre, ak tento dátum nie je starší ako

dnešný. Riadok treba zapísať pred alebo za riadkom .OUT=

Proforma faktúra pre prístup k aktualizáciám je vo formáte html, pôvodný pdf formát pôsobil problémy. Proforma

faktúra sa dá vytlačiť po zobrazení stlačením Ctrl+P.

Textová verzia - staré rastrové písmo Terminal na obrazovku, pri ktorom sa nedá plynule meniť veľkosť, je 

nahradené písmom Roboto Mono Semibold.

V kontrolnom opise v príkazoch na úhradu chýbal názov firmy.

V príkazoch na úhradu nezobral program BIC/SWIFT zadané na karte firmy pod zahraničným bankovým účtom.

Pri zostave Pohľadávky a záväzky program niekedy "padol".

15.04.2021 verzia 17.09, 9.00

Nefungovalo zobrazenie faktúr vo funkcii Faktúry V-SOFT.

26.03.2021 verzia 17.08, 8.99

V zostave Výpis účtu je doplnené triedenie podľa sumy.

Doplnený kód XI (v IČDPH) ako platný v súhrnnom výkaze.

V rozpise chýbala značka Y (vysporiadanie dane). Na samotný výkaz to ale nemalo vplyv.

V grafickej verzii nefungovala kontrola pripojených dokumentov k dokladom.

Do DPPO za rok 2020 sa nenačítal úhrn preddavkov na daň z príjmu (t.j. výsledná suma na účte označenom 

písmenom L), bolo treba ho zadať ručne na r.1010.

18.03.2021 verzia 17.07, 8.98

Problém s podateľňou eDane/Win nie je problém programu a treba to riešiť podľa návodu 

na http://www.vsoft.sk/oznamy/21-03.htm

Pri použití značky S vo výkaze DPH neboli dané riadky uvedené v pod značkou P (S sa od roku 2021 už 

nepoužíva, a je to to isté ako P).

21.02.2021 verzia 17.06, 8.97

Oprava vo výkaze DPH: pri oprave dane v prípade zníženej sadzby sa zaradila suma na nesprávny riadok. 

Zavedené sú nové značky U(u) pre riadok 26, a H(h) pre riadok 29. Prípadné predošlé použitie značiek o, d, 

ktoré na tieto riadky nepatrili, treba v účtovaní opraviť.

https://web.archive.org/web/20210805233920/http://www.vsoft.sk/oznamy/21-03.htm


Nefungovalo kopírovanie účtovanej firmy pri zakladaní novej (Shift+F11).

Pri výbere hodnoty z tabuľky nebol zoznam zobrazený úplne, napr. v pohľadávkach.

Opravy v SQL verzii.

06.02.2021 verzia 17.05, 8.96

Pri prepnutí na program Majetok, alebo Fakturácia sa program za určitých okolností nevrátil do pôvodnej 

účtovanej firmy.

V zozname značiek DPH vypadli značky pre trojstranný obchod.

03.02.2021 verzia 17.04, 8.95

Formálna zmena tlačiva KV DPH 2017 na KV DPH 2021.

Textová verzia - stlačením Ctrl+C na položke pri zadávaní dokladov sa dá skopírovať údaj do schránky a 

niekde inde ho vložiť cez Ctrl+V.

Pridané písmo pre obrazovku Roboto Mono, vhodné pre väčšie obrazovky. Lepšia náhrada za staré písmo 

FixedSys, Terminal.

11.01.2021 verzia 17.03, 8.94

Nový výkaz DPH pre rok 2021.

Daňové priznanie za rok 2020.

Aktualizovaná príručka.

V textovej verzii, v tlačových zostavách (napr. Výpis účtu) nebolo možné vo filtri použiť aj výber z firiem 

(Shift+F1 pri zadaní firmy).

15.10.2020 verzia 17.02, 8.93

Pridané prepojenie so stránkou www.ako-uctovat.sk. Ak zapnete voľbu "Informácie zo stránky www.ako-

uctovat.sk", tak si môžete pri zadávaní dokladu privolať tieto informácie stlačením Ctrl+U na účte. V menu je v 

prvom riadku voľba pre príklady účtovania, v ďalších je zoznam článkov, týkajúcich sa daného účtu.

Opravy a úpravy pre test duplicity faktúr:

- Kontrola zadávaného čísla faktúry sa dá potlačiť stlačením Tab na položke. Kontrola pri zaúčtovaní sa dá 

potlačiť stlačením Ctl+Shift+F9 namiesto Shif+F9.

- Rozlišujú sa faktúry na jednom doklade s rovnakým variabilným symbolom (napr. číslo zákazníka pri 

telekomunikačných faktúrach), ale rôznymi číslami faktúr (F=).

- Faktúry s tým istým číslom faktúry s odstupom aspoň 25 dní sa nevyhodnotia ako duplicitné (rôzne mesačné 

splátky a pod., môžu mať stále to isté číslo).

Zrušené výpisy s duálnou menou SKK.

Grafická verzia - oprava pri prečíslovaní dokladov - neurobilo sa od daného riadku, ale vo všetkých dokladoch 

daného druhu na vstupe.

13.10.2020 verzia 8.92

Grafická verzia - oprava pre výpis zostatku na účte.

12.10.2020 verzia 17.00, 8.90

Oprava pri výbere z číselníka - v zozname sa program nastavil na nesprávny riadok.

Grafická verzia - ak bola zapnutá voľba Pripájanie dokumentov, nefungovalo triedenie dokladov vo 

funkcii Vstupy.

Grafická verzia - po prečíslovaní dokladov faktúry vo funkcii Vstupy mohlo dôjsť k falošnému oznamu o 

duplicitnej faktúre a dávka dokladov nešla zaúčtovať.



Kritická chyba - pri prečíslovaní dokladov za celý rok (Ctrl+Shift+F6) došlo k vymazaniu tých riadkov, kde sa 

číslo nemenilo.

08.10.2020 verzia 16.99, 8.89

Do funkcie Servis – Kontrola bola pridaná aj kontrola duplicity faktúr.

Oprava prečíslovania dokladov za celý rok nefungovala správne v prípade viacerých dokladov s tým istým 

dátumom.

06.10.2020 verzia 16.98, 8.88

Oprava pri kontrole duplicity faktúr - program dával falošný oznam pre novo pridávané faktúry.

V prípade kopírovania faktúry do iného mesiaca, keď ešte nie je možné zadať správne číslo, treba prepísať 

číslo faktúry na 1. Na toto číslo program nebude robiť kontrolu.

05.10.2020 verzia 16.97, 8.87

Kontrola duplicity faktúr sa vykonáva už počas zadávania dokladov a týka sa všetkých faktúr, nielen faktúr s 

DPH. Program kontroluje len doklady pre faktúry odberateľské, alebo dodávateľské a účet, ktorý je v osnove 

označený s FD, alebo FO. Kontroluje sa aj zhodnosť originálneho čísla faktúry, tzn. ak máte viac dokladov s 

tým istým variabilným symbolom, treba zadať do dokladu aj číslo faktúry F=. Porovnávajú sa len faktúry v 

danom účtovnom roku.

Pridaná voľba "Pripájanie dokumentov k dokladom". Ak je táto voľba zapnutá, stlačením Ctrl+W pri zadávaní 

dokladov je možné k danému dokladu pripojiť dokument vo formáte PDF, Excel, Word a pod. Tento dokument 

sa potom dá zobraziť vo funkcii Vstupy, pri prezeraní tlačovej zostavy v ktorej sú stĺpce "druh dokladu" a "číslo",

alebo pri výbere zo zoznamu faktúr pri párovaní s úhradami. Pridanie dokumentu k dokladu ide cez Ctrl+W, 

alebo kliknutím myši na dokument na disku a potiahnutím na príslušný doklad. Viac informácií je v príručke.

Pridaná možnosť prečíslovať všetky doklady daného druhu za celý rok. V mesiaci, od ktorého sa má začať, 

treba odúčtovať všetky doklady pre daný druh dokladu a na čísle prvého dokladu, od ktorého sa má začať 

prečíslovanie, stlačiť Ctrl+Shift+F6. Od daného riadku sa všetky doklady prečíslujú v poradí podľa dátumu na 

doklade. Táto operácia je nevratná! Urobte si predtým zálohu údajov.

Úprava pre automatické doplnenie roku v dátume splatnosti. Nasledujúci rok sa doplní, len ak je zadaný dátum 

minimálne 60 dní dozadu od dátumu dokladu (prípadne viac, podľa nastavenia voľby "platby vopred").

Oprava zobrazenia zoznamu pohľadávok/záväzkov pri párovaní s úhradami (po stlačení F5, alebo F6).

Oprava pri hľadaní dokladov podľa čísla faktúry a pod. Program havaroval, ak bol v prehľadávaných dokladoch 

použitý účet, ktorý nebol v účtovej osnove.

Oprava v SQL verzii pri importe dokladov.

Oprava v xml súbore pre súhrnný výkaz - celková suma mohla byť za určitých okolností chybná (rozdiel o jedno

euro).

Oprava: pri hľadaní dokladov k faktúre program nesprávne sčítal výslednú sumu ak sa jednalo o úhradu 

dobropisu.

12.08.2020 verzia 16.95, 8.82

Pri výbere faktúr v príkazoch na úhradu chýbala suma a iné údaje.

09.08.2020 verzia 16.94, 8.81

Pri hľadaní dokladov (Alt+F5) podľa sumy sú na konci výpisu aj faktúry a pokladničné doklady, ktorých celková 

suma zodpovedá hľadanej sume.

Oprava chyby v zostave Obratová predvaha pre syntetické účty. Vznikla v prípade, ak boli účty triedy 5, 6 

účtované na obidvoch stranách. Pridaný súčet Má dať - Dal.

05.08.2020 verzia 16.93, 8.80



Do zostavy Náklady a výnosy s voľbou výpisu podľa analytických účtov je pridaný súčet položiek, ktoré zvyšujú 

výsledok hospodárenia.

Pri dátume splatnosti sa doplní automaticky nasledujúci rok, ak vychádza splatnosť staršia oproti dátumu na 

doklade o viac ako 30 dní.

Pridané upozornenie pri výkaze DPH, ak sa zoznam plátcov nedal načítať z Finančnej správy (napr. pri 

vypadnutom Internetovom pripojení).

Oprava: francúzske IČDPH program nedal do kontrolného výkazu.

27.05.2020 verzia 16.92, 8.79

Oprava číslovania dokladov pri importe faktúr z Pohody.

23.04.2020 verzia 16.91, 8.78

Oprava zobrazovania poznámky k adrese firmy.

22.04.2020 verzia 16.90, 8.78

Oprava pre import faktúr z Pohody. Program havaroval, ak boli v názve firmy znaky &.

Pri zadávaní hesla nebolo položka pre heslo prázdna (boli zobrazené hviezdičky).

14.02.2020 verzia 16.89, 8.77

V textovej verzii nefungovala voľba Nepreskakovať značku DPH ak je koeficient.

Odstránený problém pri načítavaní súhrnného výkazu cez eDane/Win.

12.02.2020 verzia 16.88, 8.76

Celkový počet číslic pre stredisko a zákazku môže byť až 8.

Pri ročnej uzávierke sa mohlo stať, že sa neprekopíroval číselník stredísk do nového roku.

10.02.2020 verzia 16.87, 8.75

Oprava pre súhrnný výkaz a DPH podávané cez eDane. Pre rok 2020 sa zmenili názvy na SVDPHv20 a 

DPHv20.

26.01.2020 verzia 16.86, 8.74

Znovu oprava pre ročné vysporiadanie dane (značka Y, y) v riadkoch 20, 21.

25.01.2020 verzia 16.83, 8.71

V adresári firiem je možné pri zápise novej firmy načítať adresu firmy a IČDPH (podľa Obchodného registra a 

zoznamu plátcov).

V textovej verzii sa stlačí Shift+F4 pre vytvorenie novej firmy - program si vypýta IČO, alebo IČDPH (môžete 

použiť aj Ctrl+V pre vloženie skopírovaného údaju).

V grafickej verzii sa zvolí tlačidlom Nová firma, do položky IČO, alebo IČDPH sa vloží príslušný údaj a na danej 

položke sa stlačí Shift+F4.

Takisto je možné aktualizovať údaje v existujúcej firme, treba sa nastaviť na položku IČO a stlačiť Shift+F4. 

Adresa sa aktualizuje podľa aktuálneho stavu v Obchodnom registri.

Ak chcete skontrolovať IČDPH, stlačte Shift+F4 na danej položke. Ak IČDPH chýba, tak sa doplní, takisto aj 

IČO.

Kontrola IČDPH všetkých firiem (cez Servis - Kontrola - Doplnenie...) je zmenená - je vynechaná kontrola 

zhodnosti názvov a doplnená je kontrola chýbajúceho IČO pre plátcu DPH, ak nejaké má. Kontrola je 

rýchlejšia.

Pridaná možnosť importu faktúr z programu Pohoda. Podrobnosti sú v príručke (Alt+F2).

V tabuľke DPH sa nezobrazovalo ročné vysporiadanie dane (značka Y, y) v riadkoch 20, 21.

13.01.2020 verzia 16.82, 8.70



Doplnené daňové priznanie DPPOv19. Je možné vygenerovať xml súbor a ručne podať cez Finančnú správu. 

Pre automatické podanie cez eDane treba počkať, kým tam bude príslušný formulár (zatiaľ nie je, stav k 

12.1.2020).

Doplnený nový DPH výkaz (zmeny sú len na PDF výkaze) a Súhrnný výkaz, platný od roku 2020. Časť II sa 

nevyplňuje.

Vzhľadom nato, že okrem výkazu pre NUJ, sú všetky výkazy elektronické, pri inštalácii programu už nie sú 

pribalené žiadne iné PDF výkazy, v prípade potreby si príslušný výkaz pri prvom použití program stiahne z 

Internetu (týka sa to aj starých PDF výkazov). Ak sa program používa na počítači bez Internetu, treba si tieto 

výkazy stiahnuť na inom počítači zo stránky http://www.vsoft.sk/dokum.htm

26.10.19 verzia 16.81, 8.69

Znovu oprava pri kopírovaní a vkladaní údajov cez CtrlC, CtrlV.

13.10.19 verzia 16.80, 8.69

V textovej verzii vypadlo kopírovanie dokladov.

Vo funkcii Vstupy sa nedala zadať firma výberom zo zoznamu.

17.06.19 verzia 16.78, 8.68

Na niektorých systémoch nešiel načítať kurzový lístok.

Oprava v SQL verzii - nešiel prepísať počiatočný stav účtu.

15.05.19 verzia 16.77, 8.67

V číselníku Skratky sú pridané stĺpce so značkami pre DPH a kontrolný výkaz.

V textovej verzii sa v príkazoch na úhradu v zozname neuhradených faktúr nezobrazovali všetky stĺpce.

Oprava chybného vyhodnotenia rumunského IČDPH.

07.03.19 verzia 16.76, 8.66

Ukončená podpora pre WindowsXP. Nové aktualizácie sú len pre Windows7 a vyššie.

Nezaúčtované rozpracované doklady vo funkcii Vstupy sa automaticky uložia aj pri štandardnom vypnutí 

počítača.

Vo výkaze DPPOv18 je vynechané vyplnenie riadku 810 (daňová licencia).

V košieľkach je možné použiť symbol $#v ako dátum zaúčtovania ($#D - dátum dokladu, $#v - dátum 

zaúčtovania) .

03.03.19 verzia 16.75, 8.65

Program havaroval v zostave Zoznam faktúr, ak bol vynechaný stĺpec s číslom, alebo názvom firmy.

08.02.19 verzia 16.73, 8.63

Doplnený výkaz DPPOv18 (daňové priznanie platné od roku 2018).

31.01.19 verzia 16.72, 8.62

Oprava "rozhádzania" riadkov jednom doklade, ak sa účtoval daný doklad po častiach tak, že jednotlivé časti 

boli prerušované riadkami iného dokladu (napr. bankový výpis).

Oprava funkcie pre kontrolu dokladov, doklady so 7-miestnym číslom sa omylom označovali ako chybné.

29.01.19 verzia 16.71, 8.61

Oprava pre košieľky - ak sa použili symboly pre dátum, splatnosť a pod. mimo riadku s účtami Má dať - Dal, 

došlo k duplikovaniu vypísaných hodnôt.

Doplnený symbol $#F pre originálne číslo faktúry (napr. na košieľke pre došlé faktúry).

15.12.18 verzia 16.70, 8.60

http://www.vsoft.sk/dokum.htm


Licencia pre používanie programu sa pre nesieťové verzie rozširuje tak, že program je možné inštalovať na 

jednom stolovom a jednom prenosnom počítači. Naďalej platí, že ho nie je možné inštalovať na viac stolových, 

alebo prenosných počítačov.

Úprava pre zmenený zoznam plátcov DPH sťahovaný zo stránky Finančnej správy. Funkcia Doplnenie a 

oprava IČDPH kvôli tomu nefungovala správne.

Nová príručka vo formáte PDF. Pribudla aj "online" príručka na Internete (zobrazí sa stlačením Alt+F2).

Vo výkaze DPH v prípade plátcu v špeciálnom režime, program mohol priradiť úhradu faktúry k nesprávnej 

faktúre, ak bolo viac faktúr presne s tým istým číslom faktúry.

Nefungovala Obnova údajov z archívu a Rekonštrukcia databázy, ak boli v dokladoch 7-miestne čísla dokladov.

Program ich vyhodnotil omylom ako chybné.

13.12.18 verzia 16.69, 8.53

Nedal sa vygenerovať príkaz na úhradu pre iné ako slovenské a české banky, aj keď bol zadaný BIC/SWIFT 

namiesto druhého účtu v adresári firiem.

28.11.18 verzia 16.68, 8.52

Nefungovalo načítanie zoznamu faktúr vo funkcii Servis - Faktúry V-SOFT.

Nefungovala úplná archivácia všetkých firiem za všetky roky.

25.11.18 verzia 16.67, 8.51

Oprava archivácie, v určitých prípadoch zlyhala a nefungovala ani automatická záloha.

21.11.18 verzia 16.66, 8.50

Pri archivovaní údajov je možnosť voľby formátu .zip, alebo .7z (7-zip). Ostatné možnosti boli zrušené. Dá sa 

nastaviť aj úroveň kompresie. Štandardne je nastavená voľba 7-zip (archív je menší asi o 40% oproti formátu 

.zip) a rýchla kompresia. Nastavenie platí zároveň aj pre automatickú zálohu. Pri obnove údajov program 

akceptuje aj predtým vytvorené archívy vo formáte .rar, ale v tomto formáte už nové nevytvára.

V doklade dodávateľskej faktúry je možné nastaviť prvý, alebo druhý bankový účet (zapísaný v karte firmy), 

ktorý sa použije v príkaze na úhradu. Urobí sa to stlačením Ctrl+F11 na čísle firmy v doklade. Program si 

pamätá len poradie, t.j. prvý, alebo druhý, nie samotný účet.

V zostave Pohľadávky a záväzky s rozpisom dokladov, triedenej podľa cudzej meny, je pridaná aj cudzia mena 

v jednotlivých dokladoch.

V kurzovom lístku je možné zadať kurz na viac miest.

Program havaroval po funkcii Aktualizácia programu.

V prípade, že v jednej faktúre boli zadané riadky s kódom SCS (K=), alebo druhom tovaru (T=) a zároveň aj 

bez týchto údajov, program to chybne sčítal do jedného riadku v kontrolnom výkaze.

11.07.18 verzia 16.65, 8.49

Úprava pre sťahovanie kurzového lístku z ECB (od júla 2018 už nešiel načítať).

Oprava exportu do Excelu tlačovej zostavy Náklady a výnosy, ak bola v nastaveniach pre tlač voľba Veľké 

sumy.

11.07.18 verzia 16.65, 8.49

Úprava pre sťahovanie kurzového lístku z ECB (od júla 2018 už nešiel načítať).

Oprava exportu do Excelu tlačovej zostavy Náklady a výnosy, ak bola v nastaveniach pre tlač voľba Veľké 

sumy.

23.05.18 verzia 16.64, 8.48



Údaje firmy v adresári firiem sa môžu označiť cez Ctrl+R ako údaje "fyzickej osoby" v zmysle nariadenia GDPR.

Namiesto položky Kontakt sa uvádza právny dôvod pre uchovávanie údajov, stlačením F4 sa zobrazia 

možnosti. Pre takéto údaje pribudne funkcia pre ich vymazanie po určitej dobe. Fyzickou osobou v zmysle 

GDPR nie je podnikateľ - živnostník.

Zoznam fyzických osôb sa dá vytlačiť cez Tlačové zostavy - Firmy - Fyzické osoby.

Počet číslic pre doklad sa dá nastaviť na 7.

Pri importe dokladov sa v prípade, že v účtovníctve je pre jednu a tú istú firmu viac záznamov v adresári firiem, 

vyberie prednostne ten záznam, kde firma nie je označená ako "vyradená".

Drobná oprava v zostave Obratová predvaha (posunuté stĺpce).

28.03.18 verzia 16.63, 8.47

Pre UZNUJ sa nedalo načítať podanie cez eDane (len titulná strana).

24.03.18 verzia 16.62, 8.46

Pri výpise účtu v rozsahu konkrétnych dátumov chýbal súčet na konci zostavy.

Pri exporte zostavy do Excelu sa zobrazil chybne navyše aj oznam s otázkou, či sa má daný súbor zobraziť.

14.03.18 verzia 16.61, 8.45

Pri hromadnej tlači pokladničných blokov sa rozpisuje aj DPH, ak je vo formulári zadaný symbol $e, $h, $d 

(rovnako ako vo formulári pre tlač samostatného pokladničného bloku).

Pri vytvorení novej firmy na účtovanie v sieťovej verzii sa nedala novovytvorená firma pridať na ostatné 

počítače.

04.03.18 verzia 16.60, 8.44

PDF formulár UZNUJ nebol vyplnený správne.

28.02.18 verzia 16.59, 8.43

Pre účtovanie NUJ doplnený PDF výkaz UZNUJ (Úč NUJ, MF SR 2013), ktorý obsahuje Súvahu aj Výkaz 

ziskov a strát. Samostatné PDF pre tieto výkazy už nie sú.

Pri výpise pokladničnej knihy, sa v prípade rôznych druhov dokladu pre príjem a výdaj, uvádzajú v ten istý deň 

najprv doklady pre príjem.

Oprava: vypadla tlač v eurách pre roky 2008 a staršie.

21.02.18 verzia 16.58, 8.42

Úprava názvu formuláru pre DPH. Podateľňa akceptuje už len názov DPHv18.xml (problém sa prejavil tým, že 

sa údaje v podateľni vôbec nezobrazili, a bolo treba ručne zvoliť formulár).

07.02.18 verzia 16.57, 8.41

Doplnený výkaz DPPOv17 (daňové priznanie platné od roku 2017).

31.01.18 verzia 16.56, 8.40

Opäť oprava chyby vo výpise účtu (zle sa načítaval konečný stav).

24.01.18 verzia 16.55, 8.39

Funkcia pre Vzdialenú pomoc je presunutá do menu Servis. Položka je dostupná len v prípade, že program má 

predplatené aktualizácie.

Oprava chyby vo výpise účtu pri triedení podľa firiem, zostatok z predošlého obdobia sa pripočítal do prvého 

súčtu.

21.01.18 verzia 16.54, 8.38

Pri opravných faktúrach so samozdanením §69, sa v prípade, že nie je daná značka DPH ani KV, automaticky 

priradí C1, viď. upravenú informáciu

https://web.archive.org/web/20181101014320/http://www.vsoft.sk/oznamy/16-02.htm


Oprava chyby vo výpise účtu, zle sa načítaval konečný stav pri triedení podľa cudzej meny.

13.01.18 verzia 16.53, 8.37

Oprava chyby vo výpise účtu (zle sa načítaval konečný stav).

Nefungovalo úsporné stránkovanie.

07.01.18 verzia 16.52, 8.36

Nový XML a PDF výkaz DPH platný od roku 2018 (zobrazenie na podateľni FS bude možné, až keď tam 

pribudne príslušný formulár).

V nastaveniach Firemné údaje sa do políčka za IČDPH môže zadať písmeno A pre daňového zástupcu. Všetky 

možnosti sú:

P - platiteľ dane

I - iná osoba registrovaná pre daň

O - osoba povinná podať daňové priznanie podľa §78

Z - zdaniteľná osoba podľa §3

D - daňový zástupca podľa §69a

A - daňový zástupca podľa §69aa

Ak sa nič nezadá, platí P (bežný platiteľ dane).

Doplnené údaje pre oprávnenú osobu - telefón a email.

Nová PDF príručka.

Vo výkaze DPH pridaný do výpisu dôvod zaradenia faktúry medzi neuhradené, ak sa jedná o plátcu v 

osobitnom režime §68d.

Pri faktúre od plátcu v osobitnom režime sa netestuje úhrada ak sa jedná o tuzemské samozdanenie (tzn. nie je

nutné dávať do dokladu značku +).

Pri exporte tlačovej zostavy cez funkciu Export (po stlačení Shift+F3) sa ponúkne názov súboru vytvorený z 

názvu firmy a tlačovej zostavy. Pridaná možnosť exportu do PDF, ak je v systéme inštalovaná PDF tlačiareň.

Pri importe z banky je možné určiť analytický účet aj podľa bankového účtu v platbe. V popise importu treba 

zadať pre daný analytický účet text IBAN=...

Pri exporte príkazov na úhradu vo formáte xml (SEPA), sa zohľadňuje aj zadaný dátum úhrady pre jednotlivé 

platby.

Oprava pri automatickom rozpoznaní typu xml výpisu z banky.
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