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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1. Účtovníctvo 

1.1. Prepojenie Adresára partnerov s portálom Finstat 

Pri zadávaní nového partnera v adresári sa budú základné údaje dopĺňať z portálu www.finstat.sk. Pre 
dopĺňanie údajov z portálu Finstat je potrebné začať písať názov partnera do políčka Názov a daný text 
potvrdiť tlačidlom Enter a následne sa vyplnia údaje:  

- Skrátený názov, ktorý je prenesený z riadku Názov, 

- Adresa sídla, 

- Právna forma, 

- IČO, 

- DIČ, 

- IČ DPH. 

 

 
 

1.2. Nové kódy DPH platné od 1.1.2019 

Do Číselníka - Kódy DPH boli doplnené nové kódy DPH na základe legislatívnej zmeny. 

 

Kód DPH: 702D  

Názov kódu DPH:  Dodanie služ. do tretích štátov, dod. služ. do EÚ podľa §15 ods.1 oslob. od dane a  podľa 
§16 ods. 1-4,10,11 s miestom dod. v inom člen. štáte 

Poznámka: Dodanie služ. s miest. dod. v treťom štáte, dod. služieb s miestom dodania  podľa §15 ods. 1 
v inom člen. štáte, kt. je oslobodená od dane, dodanie služ. s miestom dod. podľa §16 ods. 1 až 4, 10, 11 
v inom člen. štáte. 

 

 

 

http://www.finstat.sk/
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Kód DPH: 702E 

Názov kódu DPH: Dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou s miestom dodania v inom členskom štáte, ak 
sa preprava tohto tovaru začala v tuzemsku. 

Poznámka: Dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou s miestom dodania v inom členskom štáte, ak sa 
preprava tohto tovaru začala v tuzemsku. 

 

1.3. Zadávanie IČ DPH z iných členských štátov EÚ 

V systéme Humanet sa zjednotil spôsob zadávania daňového identifikačného čísla.  

Daňové identifikačné číslo sa bude zadávať bez medzier pre jednoduchšie overovanie na Finančnej správe SR. 

2. Fakturácia 

 

2.1.Tlač fakturačných dokladov s QR kódom 

V novej fakturácií boli doplnené tlačové zostavy, ktoré umožňujú tlač vybraných dokladov s QR kódom. 

QR kód je možné vytlačiť na nasledujúcich druhoch fakturačných dokladov: 

- Faktúra 
- Preddavková faktúra 
- Ťarchopis 
- Upomienka 

Pre voľbu tlače vybraného dokladu s QR kódom je potrebné  v okne pre tlač v časti  Vzhľad vybrať formulár 
dokladu s tlačou QR kódu. 

 

 
 

2.1.Prenos dokladov typu Hotovosť do účtovníctva 

Ak je v Nastaveniach fakturácie v časti Ostatné nastavenia zaškrtnuté Hotovostné doklady účtovať sumárne 
po dňoch, systém Humanet ich prenesie do účtovníctva – Pokladne. Takto označené doklady sú zaúčtované 
jedným pokladničným dokladom za zadaný deň. Po vymazaní tohto pokladničného dokladu ostali hotovostné 
doklady vo fakturácií neprenesené do účtovníctva a zároveň ich systém nedovolil opätovne preniesť. Úpravou 
programu je možné takto neprenesené doklady znovu zaúčtovať. 
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3. Iné drobné úpravy 

 

3.1.Zadanie obdobia pre partnera uplatňujúceho DPH podľa §68d 

V Adresári partnerov pri  vytváraní nového alebo editovaní existujúceho partnera a  zadaní údaju, že je platca 
uplatňujúci DPH podľa §68d, systém Humanet zobrazil neočakávanú chybu. Po úprave sa neočakávaná chyba 
už nezobrazuje. 

 

 

 

Čo pre Vás pripravujeme: 

DPPO platné pre zdaňovacie obdobie 2018 

DPFO B platné pre zdaňovacie obdobie 2018 

 

Miroslava Šimková, konzultant metodik, HOUR, spol. s r. o. 

 

 


