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Verzia 2.10.11 (2.11.02) 
 

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 
 

Dopracované daňové priznanie k dani z motorových vozidiel nájdete v menu „Uzávierka – DP 
z motorových vozidiel“. Služba je prístupná pre účtovné obdobie 2014, za ktoré daňové priznanie 
podávate. 

Pri vypĺňaní postupujte podľa poučenia, ktoré je možné vyvolať stlačením tlačidla „Poučenie“ 
na okne daňového priznania. 

 
 

Vyšlé faktúry 
 

Upravená tlačová zostava vyšlých faktúr pre grafický formát s cenami s DPH – zobrazenie 
hodnoty celkovej zľavy s DPH. 

 
 

Účtovná závierka pre podvojné účtovníctvo 
 

Opravená chyba pri účtovnej závierke pre podvojné účtovníctvo.  Program skončil chybou pre 
účtovné jednotky, ktoré vedú evidenciu podľa stredísk. 
 

 
Parametre  

 
 Doplnený parameter „Pridávať prázdne záznamy do PD, ID v účtovom denníku“. Pokiaľ je 
parameter zapnutý, je pri zadávaní nového pokladničného/interného dokladu v účtovom denníku 
vložených 30 prázdnych riadkov dokladu. 
 
 

Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku (Evidencia – 
Zamestnanci – mzdy – Tlač) 

 
Do programu bolo doplnené oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú 

položku od vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie.  
 
 

Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného (Evidencia – 
Zamestnanci – mzdy – 2 Oznámenie ZP) 
 

 
Pre rok 2015 bol doplnený osobitný kód 2P - zamestnávateľ plní oznamovaciu povinnosť 

s uvedením  kódu 2P zo zamestnávania fyzickej osoby na základe pracovného pomeru, 
štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, ktorá má 
nárok na odpočítateľnú položku a ktorá sa pokladá u toho istého zamestnávateľa za zamestnanca aj z 
iného dôvodu. 

Kód sa negeneruje automaticky, je k dispozícii len pri ručnom zadaní oznámenia. 
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Verzia 2.10.10 (2.11.01) 
 

Vytvorenie nového účtovného obdobia (pre rok 2015) 
 
Aktuálna verzia obsahuje možnosť vytvorenia inštalácie programu basic.sk pre rok 2015. 
 
menu Uzávierka - Inštalácia do nového účtovného obdobia 
 

Funkcia slúži na vytvorenie inštalácie nasledujúceho účtovného obdobia bez potreby 
inštalačného CD. Program vytvorí inštaláciu programu pre iné účtovné obdobie ako je aktuálne. Verzia 
programu vo vytvorenom období bude rovnaká ako verzia, v ktorej bude táto funkcia použitá. 
 
Po spustení služby sa zobrazí dialógové okno: 
 

 
 
Program ponúka adresár pre inštaláciu podľa adresára, v ktorom je nainštalovaný program pre 
aktuálne obdobie. Odporúčame adresár nemeniť. 
 
Tlačidlo Iný adresár je  možné použiť v prípade, že potrebujete inštalovať program do iného adresára.  
 
Po vytvorení inštalácie pre nové účtovné obdobie bude program v aktuálnom účtovnom období 
automaticky ukončený.  
 
Odporúčame najskôr pokračovať spustením programu v novom účtovnom období a uskutočniť v ňom 
úvodné operácie prenosu základných súborov (menu Služby/Import údajov/Import počiatočných 
stavov/Súbory účtovnej jednotky) a následne sa vrátiť k práci v staršom účtovnom období. 

 
 
PÚ – určenie typu účtovnej jednotky 
 

V menu Číselníky – Účtovné jednotky je doplnená možnosť zadania typu účtovnej jednotky pre 
subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva. 
 

 
 

PÚ – Uzávierka - Účtovná závierka 
 
V aktuálnej verzii sú zapracované účtovné výkazy platné k 31.12.2014. Výkazy Súvaha a Výsledovka 
boli v menu nahradené voľbou Účtová závierka. V prípade, že v číselníku účtovných jednotiek je 
označený subjekt ako mikro účtovná jednotka, program vytvorí účtovnú závierku pre mikro účtovnú 
jednotku. 
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Možnosť tlače výkazov platných k 30.12.2014 a skoršiemu dátumu bude zapracovaná v nasledujúcej 
verzii. Užívateľsky upravené číselníky starších výkazov budú zachované. 
 
 
 

JÚ – Uzávierka – Výpočet dane z príjmov 
 
V aktuálnej verzii je zapracovaný výpočet dane z príjmov fyzických osôb. Vo verzii je zatiaľ 
spracovaná len možnosť tlače daňového priznania typu B. Xml schéma v dobe vydania verzie nebola 
známa a bude dopracovaná v nasledujúcej verzii. 
 
 

JÚ – Uzávierka - Účtovná závierka 
 
V aktuálnej verzii sú zapracované účtovné výkazy platné k 31.12.2014. Výkaz o majetku a záväzkoch 
a Výkaz o príjmoch a výdavkoch boli v menu nahradené voľbou Účtová závierka. 
 
 

JÚ, PÚ – kontrola správnosti IČ DPH 
 
V aktuálnej verzii je doplnená kontrola správnosti IČ DPH. Kontrola je aktívna všade tam, kde je 
v programe zadávané IČ DPH partnera.  

V menu Evidencia DPH je doplnené tlačidlo . Program skontroluje IČ DPH na už 
zaevidovaných položkách v evidencii DPH. V prípade, že nájde problematické IČ DPH vytlačí protokol 
so zoznamom. 
 

 
 
V aktuálnej verzii je dodaný zoznam neexistujúcich resp. vyradených IČ DPH aktuálny k 19.12.2014. 
O spôsobe aktualizácie tohto zoznamu vás budeme informovať v nasledujúcej verzii. 
 
 

JÚ, PÚ – Majetok 
 
Vo verzii vytvorenej pre rok 2015 sú aktualizované číselníky odpisových skupín a odpisových sadzieb 
platné od roku 2015. Zároveň počas importu majetku z roku 2014 do roku 2015 budú majetky 
zaradené podľa odpisových skupín do správnych odpisových sadzieb.  
Majetok, ktorý nie je odpísaný a jeho číslo odpisovej skupiny sa nenachádza v novom číselníku 
nebude preradený autopmaticky a bude potrebné preradiť ho ručne . Na toto preradenie slúži tlačidlo 

v menu Evidencia dlhodobého majetku. 
Zaradenie do účtovných odpisových skupín po importe ostane nezmenené. Majetok, na ktorom sú 
účtovné odpisy rovnaké ako daňové, sa budú odpisovať podľa nových daňových odpisových sadzieb. 
Majetok, na ktorom sa účtovné odpisy nerovnajú daňovým, sa budú odpisovať podľa nastavenia 
v roku 2014.  
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Ročné zúčtovanie dane (Evidencia – Zamestnanci – mzdy) 

 
Ročné zúčtovanie dane (RZD) za rok 2014 sa vykoná v inštalácii programu pre rok 2015. Do 
programu boli doplnené tlačivá platné pre RZD za rok 2014.  
V RZD pribudlo pole pre zadanie úhrnu zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie 
(III. pilier). Tento príspevok sa v RZD môže uplatniť najviac do výšky 180 €. Príspevok používateľ 
môže zadať v plnej výške, program sleduje uvedenú hranicu a v prípade jej prekročenia uplatní iba 
zákonom stanovenú sumu. 
 
 

Denný vymeriavací základ  (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – DPN/Prerušenie) 
 
Od 1.1.2015 nadobúda účinnosť novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Podľa tejto 
novely došlo k zmene v posudzovaní rozhodujúceho obdobia. Táto zmena bola zapracovaná do 
programu. 
 
 

Doplnenie IBAN do kmeňových údajov zamestnanca (Evidencia – Zamestnanci – 
mzdy) 
 

Do kmeňových údajov zamestnanca na záložku „Výplata / záloha“ bol doplnený IBAN účtu pre výplatu 
a aj pre zálohu. Používateľ môže vyplniť číslo účtu a IBAN sa pre slovenské banky vygeneruje 
automaticky. Ak používateľ vyplní IBAN, číslo účtu sa vygeneruje automaticky pre slovenské banky. 
Maximálna dĺžka IBAN je 34 znakov. V protokole k prevodným príkazom sa prednostne uvádza IBAN, 
ak je vyplnený.   
 
 

Doplnenie IBAN do prevodných príkazov (Tlače – Zamestnanci – mzdy – Mesačné 
spracovanie – Rekapitulácia) 

 
Na okno prevodných príkazov boli doplnené polia pre zadanie IBAN jednotlivých inštitúcií. Pre 
vypĺňanie platia tie isté pravidlá ako pre IBAN v kmeňových údajoch zamestnanca. 
 
 
 

Kolektív tvorcov programu basic.sk 


