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MONEY VERZIA 1.12.11.6732 
Prehľad noviniek vo verzii 1.12.11.6732 zavedených do Money od verzie 1.12.9.6660 

Upozornenie: Od verzie 1.12.9 Money ERP už nepodporuje prevádzku na operačnom systéme 
Windows Server 2012 (bez R2). 

Účtovníctvo 

• Priznanie a uzávierky DPH OSS – legislatívne zmeny si vyžiadali rozšírenie sprievodcu 
o možnosť načítať opravné riadky: 

− Opravy dokladov uzavretého obdobia sa v režime OSS vykazujú v nasledujúcom 
riadnom priznaní a Opravné priznanie ako predtým v režime MOSS sa už  
nepodáva.  

− Sprievodca bol rozšírený o novú stranu 3/4 Zdaniteľné plnenia opravné a novú 
tlačovú zostavu Zoznam korekcií pre priznanie k DPH OSS, ktorá je dostupná na 
poslednej strane.  

− Zoznam opravných riadkov na strane 3/4 vo východzom rozložení zobrazuje stĺpce 
Obdobie opravy, Štát spotreby a Korekcia čiastky DPH. Opravné riadky sa načítajú 
automaticky po opravách daňovo rozhodujúcich údajov na dokladoch spadajúcich 
pod režim OSS, ku ktorým došlo v uzavretom období. Pre prepočet na eurá 
program použije kurz riadneho priznania opravovaného obdobia. V zozname je k 
dispozícii tlačidlo Zobraziť zmazané, ktorým sa dajú skontrolovať odstránené 
opravné riadky.  

− Tlačová zostava Zoznam korekcií pre priznanie k DPH OSS obsahuje údaje pre 
jednotlivé opravované obdobia a štát spotreby a aj súhrn výpočtov riadneho 
obdobia a korekcií. 

• Bankové výpisy – funkčnosť sme upravili tak, že je na bankový výpis možné vložiť 
aj Faktúry vystavené už čiastočne uhradené cez tlačidlo Platby. 

Sklady 

• Intrastat – od začiatku roku 2022 sa menia legislatívne požiadavky: 

− Pôvodné označenie Štát odoslania bolo nahradené označením Štát vývozu. 

− Štát určenia bol nahradený termínom Štát dovozu. 

− Vyššie uvedená úprava názvov sa prejaví na Položke katalógu aj vo všetkých 
dokladoch a ich položkách spadajúcich pod vykazovanie.  

− Štát pôvodu sa po novom musí uvádzať aj na vystavených (vývozných) dokladoch. 
Program údaj preberá z Položky katalógu alebo z nastavenia skupiny dokladov. 

Zoznamy 

• Zástupné znaky (Ostatné zoznamy) – pre zlepšenie používateľského prostredia a ľahšiu 
komunikáciu s externými systémami bol v Money ERP vytvorený nový zoznam, ktorý 
umožňuje definovať zástupný znak pre konkrétny typ objektu. Program bude tieto 
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definície premenných v budúcnosti používať k tvorbe šablón určených pre komunikáciu 
s externými systémami, pri odosielaní e-mailov, SMS apod. 

Pomoc 

• Portál podpory – z menu Pomoc si môžete priamym linkom v prehliadači otvoriť 
stránku https://podpora.moneyerp.cz  

Ostatné 

• CSW Automatic – nastavenie automatických importov umožní nový zásuvný 
CSWAutoImport. Jeho prostredníctvom je možné podľa zadanej konfigurácie z Money 
ERP previesť import vrátane voľby Zo vzdialeného servera a Z URL, ktoré využíva modul 
REI - Rozšírené exporty a importy. 
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