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1. Výpočet denného vymeriavacieho základu (DVZ) 
 
Do výpočtu DVZ boli zapracované zmeny vyplývajúce z novely zákona o  náhrade príjmu pri dočasnej 
pracovnej neschopnosti zamestnanca. V okne bolo doplnené tlačidlo „Pomocník“.  
 

 
 
P O Z O R !  
Ak bola zamestnancovi zaevidovaná DPN pred nainštalovaním tejto verzie programu je nevyhnutné 
opätovné prepočítanie DVZ ešte pred spustením výpočtu mzdy!!! („DPN/Prerušenie“ – oprava 
záznamu – prepočet DVZ (ikona kalkulačky)).   
 
 

2. Výpočet mzdy (Evidencia – Zamestnanci – mzdy) 
 
Do výpočtu mzdy pre rok 2011 boli zapracované zmeny vyplývajúce z noviel zákonov o sociálnom poistení, 
zdravotnom poistení a zákona o dani z príjmov.   
  
Najdôležitejšie zmeny: 

 Do výpočtu VZ na sociálne poistenie od 01.01.2011 vstupujú prvky: 
o pohotovosť mimo pracoviska 
o odmeny jubilejné 
o odstupné, odchodné 
o príspevok na stravovanie 
o vreckové 
o sociálny fond, sociálny fond nepeňažný 
o odmeny štatutárov (odmena konateľa, spoločníka) 
o firemné auto na súkromné účely 
o príspevok zamestnávateľa na životné poistenie a účelové sporenie 

 

 Do výpočtu VZ na zdravotné poistenie od 01.01.2011 vstupujú prvky: 
o pohotovosť mimo pracoviska 
o odmeny jubilejné 
o odstupné, odchodné 
o vreckové 
o sociálny fond, sociálny fond nepeňažný 
o firemné auto na súkromné účely 

 

 Zrušenie minimálneho VZ na zdravotné poistenie 
 

 Doplnenie nového prvku do výpočtu  - „Vreckové“ – tento prvok vstupuje do VZ na sociálne 
aj zdravotné poistenie a započítava sa do zdaniteľného príjmu. 
 

 Od 01.01.2011 bolo zrušené počítanie „Zrážkovej dane“ z príjmu zo závislej činnosti. 
Všetkým zamestnancom (bez ohľadu na výšku príjmu a uplatňovania si nezdaniteľnej časti 
základu dane) sa vypočíta „Preddavok na daň“. 

 

 Tlačidlo „Oprava poistného“ vo výpočte vyvolá novú obrazovku pre opravu poistného pre 
zamestnancov: 

o s nepravidelným príjmom,  
o pre vystúpeného zamestnanca ktorému bol vyplatený príjem,  
o zamestnanca s prerušeným poistením ktorý mal vyplatený príjem.   

Na tejto obrazovke je možné skontrolovať správnosť rozpočítavania VZ na príslušné 
mesiace poistenia podľa platnej legislatívy.  
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V dolnej časti obrazovky sa zobrazujú hodnoty VZ a poistného platné pre mesiac na 
ktorom je nastavený kurzor v hornej časti obrazovky. 
 

 
  

  

 
3. Ročné zúčtovanie dane (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Ročné zúčtovanie 

dane) 
 
Pre vykonanie ročného zúčtovania dane už nie je potrebné nastaviť „OBDOBIE“ v evidencii „Zamestnanci 
– mzdy“ na 12.2010. Tlačidlo je prístupné pri akomkoľvek nastavení obdobia.  
Pozn.: RZD sa vykonáva v programe pre rok 2011. 
 

4. Tlač sociálneho poistenia ( Tlače – Zamestnanci – mzdy – Mesačné spracovanie) 
Tlač sociálneho poistenia bola rozčlenená na: 

 Mesačný výkaz poistného – pôvodný mesačný výkaz poistného – zapracované 
nové tlačivo platné pre rok 2011 a upravený XML súbor podľa novej schémy.  

 Výkaz poistného – nový výkaz platný od 01.01.2011 na ktorom sa uvádzajú 
zamestnanci s nepravidelným príjmom, prípadne zamestnanci ktorým bol 
vyplatený príjem po skončení PV. Bolo zapracované nové tlačivo a doplnené 
generovanie XML súboru podľa novej schémy. 

 Zoznam platiteľov 
 

5. Tlač potvrdenia nároku na ND (Evidencia – Zamestnanci – mzdy, alebo Tlače – 
Zamestnanci – mzdy – Osobná evidencia) 

 
Bolo zapracované nové tlačivo a zmenené pravidlá pre určenie rozhodujúceho obdobia. Pri vypĺňaní 
potvrdenia sa postupuje podľa poučenia, ktoré je možné zobraziť stlačením tlačidla „Poučenie“. 
 

6. Hlásenie o vyúčtovaní dane (Tlače – Zamestnanci – mzdy - Iné) 
 
Bolo zapracované nové tlačivo hlásenia za rok 2010. Hlásenie spracujte až po vykonaní ročných zúčtovaní 
dane zamestnancom. 
Pozn.: Hlásenie o vyúčtovaní dane sa vykonáva v programe pre rok 2011. 
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7. Daňové priznanie FO typ B 
 
Vo verzii je zapracované tlačivo daňového priznania pre daň z príjmov fyzických osôb typu B za účtovné 
obdobie 2010 
 
 
 
 

Kolektív tvorcov basic.sk 
 
 


