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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1. Účtovníctvo 

1.1. Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B  

Do systému Humanet bolo pridané daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B za rok 2016. 

Vytvorené daňové priznanie odporúčame prekontrolovať s portálom Finančnej správy SR prostredníctvom 
načítania xml formátu. 

 

1.2. Aktualizácia XSD schémy kontrolného výkazu DPH pre rok 2017 

V systéme Humanet bola aktualizovaná XSD schéma kontrolného výkazu pre rok 2017. 

2. Fakturácia 

2.1. Úprava generovania upomienok v cudzej mene 

V systéme Humanet bolo upravené generovanie upomienok (voľba Fakturácia a odbyt / Generovanie 
dokladov  / Generovanie upomienok). Generovanie upomienok pred úpravou vygenerovalo upomienky 
sumárne pre partnera. Po úprave bude generovanie filtrované nielen na partnera ale aj na menu dokladu. 

Príklad: Zahraničnému partnerovi som vystavila 12 faktúr, všetky sú stále neuhradené. 7 faktúr bolo 
vystavených v mene EUR a 5 v mene CZK. Pri generovaní upomienok sa mi pre tohto partnera vytvorili dve 
upomienky. Jedna v mene EUR na 7 faktúr a druhá v mene CZK na 5 faktúr. 

 

2.2. Úprava načítavania spôsobu dopravy v dokladoch generovaných podľa vlastností 

V systéme Humanet bolo upravené načítanie hodnoty do políčka Spôsob dopravy v dokladoch, ktoré 
vzniknú pomocou funkcie Generovanie dokladov podľa vlastností (voľba Fakturácia a odbyt / Generovanie 
dokladov / Generovanie dokladov podľa vlastností). Po úprave sa do vygenerovaných dokladov načíta 
spôsob úhrady s najvyššou váhou. 

3. Iné drobné úpravy 

3.1. Úprava generátora súborov formátu pdf 

Spracovanie výstupov do formátu pdf bolo rozšírené o možnosť upravovať vygenerovaný pdf súbor 
pomocou funkcie Adobe Readera Vyplniť a podpísať. Viac o funkcii si môžete prečítať aj tu. 

 

 

 

 

https://helpx.adobe.com/sk/reader/using/fill-and-sign.html


 

Online ekonomický softvér 

www.humanet.sk 
 

 
 

3 

 

Ing. Dana Lempochnerová, konzultant metodik, HOUR, spol. s r. o. 

 

 


