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MONEY VERZIA 1.12.6.6548 
Prehľad noviniek vo verzii 1.12.6.6548 zavedených do Money od verzie 1.12.5.6515 

Upozornenie: Od verzie 1.12.9 (predpokladané uvoľnenie september/október 2021) 
nebude Money ERP podporovať prevádzku na operačnom systéme Windows Server 2012. 

Naďalej budú podporované operačné systémy Windows Server 2012 R2 a novšie. 

Účtovníctvo 

• OSS – najväčšia legislatívna úprava v tejto verzii sa týka zásadnej zmeny zvláštneho 
režimu jedného kontaktného miesta (predtým MOSS). Podrobný popis všetkých 
úprav nájdete v samostatnej kapitole na konci tohto dokumentu. 

• Kontrolný výkaz  a uzávierky DPH – pre prípady, kedy došlo k dohode partnerov o 
vystavovaní dokladov na odberateľa, je k dispozícii na dokladoch Faktúra vystavená, 
Pohľadávkový doklad a Príjmový pokladničný doklad nové pole Evidenčné číslo pre 
KV. Tu je možné doplniť číslo odberateľského dokladu s max. dĺžkou 15 znakov, pod 
ktorým doklad vstúpi do kontrolného výkazu. Pokiaľ pole zostane prázdne, doklad vstúpi 
do výkazu pod svojim štandardným číslom. 

Sklady 

• Skladové zásoby – na karte Výber stĺpcov je možné do zoznamu individuálne pridať 
nové stĺpce Príznak a Komentár. Rovnaké položky sú k dispozícii aj vo filtroch. 

• Prehľad podrobnej evidencie – v tomto zozname je nový stĺpec Druh položky 
katalógu, daná položka bola pridaná aj do filtrov. 

Objednávky 

• Objednávky prijaté – s ohľadom na lepší komfort vybavovania objednávok bola 
v zozname výrazne rozšírená možnosť na prvý pohľad zistiť, či je na doklade alebo 
jeho položkách uvedená poznámka. Funkčnosť využijú hlavne e-shopy, ktoré do 
poznámok v objednávkach zapisujú informácie od zákazníkov alebo pripomienky 
k objednávke.  

o Do zoznamu objednávok je možné z karty Výber stĺpcov pridať nový stĺpec 
Poznámka. V ňom program ikonkou zápisníka graficky znázorní prítomnosť 
akéhokoľvek textu uvedeného na karte dokladu v záložke Poznámka. 

o Podobným spôsobom je možné na karte dokladu pridať do zoznamu Položiek stĺpec, 
v ktorom sa rovnakou ikonou označia položky s textom uvedeným v záložke 
Poznámka na karte položky. Stĺpec stačí pridať na akejkoľvek karte Objednávky 
prijatej a program ho bude automaticky zobrazovať aj na všetkých ostatných 
objednávkach. 

o Na karte Výber detailov  môžete pridať nový detail Položky s poznámkou. V ňom  
uvidíte plný text poznámky z hlavičky dokladu a prehľad všetkých položiek dokladu. 

o Následne si môžete aj do tohto detailu Položky s poznámkou pridať stĺpec Poznámka, 

takže tu podľa ikonky hneď spoznáte položky, v ktorých je zapísaný text v záložke 
Poznámka. Kliknutím si tieto položky môžete priamo z detailu otvoriť. 
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OSS (zvláštny režim jedného správneho miesta) 

Od 1. júla 2021 vstupujú do platnosti nové európske smernice výrazne upravujúce pravidlá 
pre odvod DPH pri cezhraničnom predaji tovaru v rámci krajín EU. Viac sa o režime 
OSS dočítate: 

• v článkoch na našom blogu Nové pravidlá pre zásielkový predaj  

• v zázname nášho školenia DPH do EU – One Stop Shop – livestorm – Learn Money 
ERP 

V Money ERP je pre vykazovanie DPH v režime OSS nutné mať aktivovaný modul 
Medzinárodnej DPH. Legislatívne zmeny sa v programe prejavia na týchto miestach: 

• Registrácia k DPH (Zoznamy / Účtovné) 

− Zaškrtávacie pole MOSS bolo premenované na OSS – režim EU.  

− Po aktivácii poľa OSS sa Obdobie platcu automaticky nastaví na Štvrťrok bez 
možnosti ďalšej editácie. 

− V zozname bol premenovaný tiež stĺpec OSS a príslušné filtre. 

− Registrácia pre OSS funguje rovnakým spôsobom ako predchádzajúca registrácia k 
MOSS.  

• Členenie DPH (Zoznamy / Účtovné) 

o Zaradenie OSS – karty Členenie DPH boli v časti Typ rozšírené o nové pole 

Zaradenie OSS, kde si môžete z roletovej ponuky vybrať možnosti Nie je, Služby a 

Tovar. 

o V rámci pripravených zoznamov (okrem aktuálnej verzie 1.12.6 sú dostupné aj pre 

verzie 1.12.3., 1.12.4. a 1.12.5.) sme do zoznamu pridali nasledujúce nové členenia:  

− CZ legislatíva – tu máme pre režim OSS nachystané štyri členenia s kódmi pre 
tovar 19Ř26OSS_Z a 19Ř24OSS_Z a pre služby 19Ř26OSS_S a 19Ř24OSS_S.  

Poznámka: S ohľadom na nedoriešenú novelu zákona o DPH sa doklady v českej 
legislatíve musia od 1. júla až do posledného dňa pred nadobudnutím účinnosti 
novely zákona (dátum nepoznáme my, ani zákonodarcovia) vykazovať v priznaní na 
riadku 26 –jedná sa teda o prvé z vyššie uvedených kódov pre tovar a služby. Od 
dňa nadobudnutia účinnosti sa potom budú všetky plnenia vykazovať na riadku 24. 

− SK legislatíva – na Slovensku je situácia jednoduchšia a tu máme pre vás len dve 
nové členenia s kódmi OSS_TOVAR a OSS_SLUŽBY. 

• Doklady – vo Faktúrach vystavených, Pohľadávkových dokladoch a Príjmových 

pokladničných dokladoch s doplnenou registráciou pre OSS došlo od 1. 7. 2021 

k nasledujúcim úpravám:  

o Kontrola nulovej sadzby – pokiaľ doklad vstupujúci do OSS obsahuje nulovú sadzbu 

DPH, zobrazí sa pri jeho uložení upozornenie „Doklad je vystavený v režime OSS 

a nemal by obsahovať čiastky s nulovou sadzbou DPH“. Program vám ponúkne 

pokračovať buď stlačením tlačidla OK, ktorým doklad uložíte v aktuálnej podobe, 

alebo Storno, kedy sa vrátite späť na kartu dokladu a chybný údaj môžete opraviť. 

o Kontrola členenia DPH bez typu Zaradenia OSS pre tovar alebo služby – pokiaľ 

doklad vstupujúci do OSS neobsahuje členenie DPH s nastaveným OSS pre tovar 

alebo služby, program pri pokuse o jeho uloženie zobrazí upozornenie „Na doklade 
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je použité Členenie DPH, ktoré sa nedá použiť pre registráciu typu OSS, chcete 

pokračovať?“, opäť s možnosťou pokračovať tlačidlom OK alebo Storno. 

o Registrácia k DPH – po výbere registrácie OSS program na doklade ponúka 

k doplneniu iba také Členenia DPH, ktoré obsahujú Zaradenie OSS pre tovar alebo 

služby. 

o Nové filtre – vzhľadom k naozaj výraznému zníženiu limitu, po ktorého prekročení je 

platca povinný podávať priznanie k DPH v krajine koncového spotrebiteľa, prípadne 

sa zaregistrovať do režimu OSS (nová hranica je 10 tis. eur za rok), je potrebné 

pozorne strážiť súčet čiastok za tovar predaný do krajín EU. Vo vyššie uvedených 

zoznamoch dokladov sú preto k dispozícii tieto nové filtre: 

− Odberateľ – platca DPH : program na dokladoch hodnotí doplnenie poľa DIČ / IČ 
DPH a vyplnenie príznaku Platca DPH v adresári. 

− Koncový príjemca – vývoz EU : týmto filtrom sa kontroluje štát zadaný na doklade 
(vo Faktúrach vystavených v záložke Koncový príjemca, na ostatných dokladoch 
v záložke Odberateľ).  
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