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1. Zisťovanie povinnosti byť platcom DPH (mesačným platcom DPH) 
 
Jednoduché účtovníctvo. 
 
V aktuálnej verzii je dopracovaná pomôcka pre zisťovanie obratu pre účely povinnej registrácie platcu 
DPH, resp. pre zisťovanie povinnosti podávať priznanie DPH mesačne. 
 

Služba je prístupná v menu Evidencia/Peňažný denník po použití tlačidla  v dolnej časti 
obrazovky. Program zobrazí okno: 
 

 
 
Kódy zahrnuté do výpočtu – kódy definované užívateľom. Sú to tie kódy, ktoré sa započítavajú do obratu. 
Ich definovanie je potrebné vykonať pre spustením služby v menu Číselníky/Číselník pohybov PD. V tomto 

číselníku označíte kódy obratu (tlačidlom INSERT), použijete tlačidlo  a zadáte hodnotu „A“. 
 
Výšky obratu – hodnoty definované zákonom o DPH. 
 
Mesiac zisťovania – mesiac, ku ktorému chcete zobraziť vypočítané hodnoty. Program počíta hodnoty 
z aktuálneho roku inštalácie a tiež z inštalácie predchádzajúceho roku. 
 
 
Podvojné účtovníctvo. 
 

Služba je prístupná v menu Evidencia/Účtový denník po použití tlačidla  v dolnej časti 
obrazovky. Program zobrazí okno: 
 

 



 
 

 
                    Strana 3 z 5 

    

Výber účtov – zoznam účtov, ktorých hodnoty chcete započítať do obratu. Účty je potrebné zadať ručne 
vypísaním v tomto okne. 
 
Výšky obratu – hodnoty definované zákonom o DPH. 
 
Mesiac zisťovania – mesiac, ku ktorému chcete zobraziť vypočítané hodnoty. Program počíta hodnoty 
z aktuálneho roku inštalácie a tiež z inštalácie predchádzajúceho roku. 
 

2. Rôzne – spoločné JÚ a PÚ. 
 
Vyšlé faktúry – doplnený text o preferenčnom pôvode. 
 
Do parametrov programu – texty fakturácie – boli doplnené texty o preferenčnom pôvode tovaru 
v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku. Príslušný text sa vytlačí podľa jazyku vystavovanej faktúry. 
Pôvodom sa nahradia bodky v texte.  
 

 
 
 
Pôvod sa zadáva v hlavičke faktúry v poli Preferenčný pôvod. Pole je prístupné len na faktúrach 
smerujúcich do EÚ. 
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Vyšlé faktúry – v prípade, že výsledná fakturovaná suma na doklade je záporná program zobrazí 
dialógové okno: 
 

 
 
Po použití voľby „Áno“ program zapíše do hlavičky dokladu namiesto pôvodného F(aktúra) písmeno 
D(obropis) a tento dokladu bude ďalej považovaný ako dobropis. 
 
Penalizačné faktúry – penále sú počítané podľa čiastočných úhrad. Naďalej platí, že penalizačné faktúry 
je možné vystaviť len na plne uhradené faktúry po termíne splatnosti. 
 
Zálohovanie v menu Služby/Údržba súborov programu – do názvu súboru so zálohou je doplnené 
poradové číslo účtovnej jednotky. Napr. pre súbory účtovnej jednotky je názov zálohovaného súboru 
ASPDBFxx.ZIP, kde xx je poradové číslo účtovnej jednotky v číselníku účtovných jednotiek (stĺpec Ad). 
Nemalo by teda dochádzať k neúmyselnému prepisu údajov rôznych účtovných jednotiek pri prenose 
údajov medzi PC. 
 
Evidencia zásob - Tlač cenníka rozšírená o tlač vybratých cenových hladín. 
 
Tlače – Invetnárne knihy – Krátkodobý majetok – prepracované tlačové zostavy. 
 

3. Rôzne – Jednoduché účtovníctvo 
 
Výkazy – doplnený Výkaz o majetku ... a Výkaz o príjmoch ... platný pre rok 2013.  
 
 

4. Rôzne – Podvojné účtovníctvo 
 
Účtový denník Položkovitý – ak na ktoromkoľvek zápise v položkovitom účtovom denníku je použité 
tlačidlo ENTER, program zobrazí celý doklad, na ktorom je príslušný účtovný zápis účtovaný. 
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5. Kalendárne dni DPN ((Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Výpočet) 
 
Na prvú stranu výpočtu boli doplnené údaje o kalendárnych dňoch trvania dočasnej pracovnej 
neschopnosti zamestnanca. Ide o informatívny údaj, ktorý sa do výpočtu preberá z evidencie dočasnej 
pracovnej neschopnosti. 
Tieto údaje boli taktiež doplnené do výplatnej pásky zamestnanca. Údaje neboli doplnené do podrobnej 
výplatnej pásky. 
 

  
 
  

6. Štrajk ((Evidencia – Zamestnanci – mzdy – DPN/Prerušenie) 
 
Služba „DPN/Prerušenie“ bola doplnená o možnosť evidencie účasti zamestnanca na štrajku. Do výpočtu 
mzdy sa počet dní a hodín štrajku prenesie do poľa „Iné“. 
 
 

7. Rekapitulácia (Tlače – Zamestnanci – mzdy – Mesačné spracovanie - 
Rekapitulácia) 

 
Do rekapitulácie bol doplnený riadok „Daň preddavková po uplatnení daňového bonusu, zamestnaneckej 
prémie a RZD v aktuálnom mesiaci". 
 

8. Mzdový list pre zamestnanca s viacerými právnymi vzťahmi (Tlače – Zamestnanci 
– mzdy – Osobná evidencia – Mzdový list) 

 
Ak je na tlač mzdových listov označený zamestnanec, ktorý má u zamestnávateľa viac právnych vzťahov 
(postupne alebo súbežne), sú mu vždy vytlačené mzdové listy za všetky právne vzťahy. Tieto sú označené 
ako čiastkové. Na konci tlače mzdových listov je zamestnancovi vytlačený aj sumárny mzdový list. Tento 
nebude obsahovať údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnemu právnemu vzťahu (osobné číslo zamestnanca, 
stredisko, pracovný čas, typ pracovno-právneho vzťahu, údaje o dovolenke, použité hodnoty, kalendárne 
dni).  
 


