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Vážení používatelia,
verzia 2.01.05 rieši Výpočet odpisov DM za rok 2004!
Inštalácia programu BASIC .SK do účtovného obdobia 2004 aj do účtovného obdobia 2005 !!!
•
•
•
•
•

automaticky sa odštartuje inštalačný program. Ak nie, tak manuálne spustite z inštalačného CD program setup.exe.
vyberte účtovné obdobie, do ktorého sa program nainštaluje
ďalej sa riaďte pokynmi inštalačného programu
po ukončení inštalácie odštartujte aplikáciu kliknutím na ikonu BASIC 2005 na obrazovke
urobte konverziu ( Služby / Konverzia databáz ) , a reindexáciu databáz ( Služby / Údržba súborov programu / Súbory účtovnej

•

jednotky / Údržba databázy – po načítaní označte klávesom +, potvrďte klávesom R resp. kliknutím na ikonu
) Konverziu
a reidexáciu urobte pre každú účtovnú jednotku !!!
Reindexáciu spustite aj v časti Služby / Údržba súborov programu / Spoločné súbory / Údržba databázy – po načítaní označte

•

klávesom +, potvrďte klávesom R resp. kliknutím na ikonu
)
urobte kontrolu konzistencie tlačových zostáv (Služby / Kontrola konzistencie / Kontrola konzistencie tlačových zostáv )

ZMENY A ÚPRAVY V PROGRAME:
Upravený výpočet odpisov pre DM odpisovanom podľa § 28 – zrýchlené odpisovanie hmotného majetku, ktorý bol v
predchádzajúcich rokoch technicky zhodnotený.
Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. V § 26 upravuje postup pri odpisovaní hmotného majetku.
1. V prvom roku odpisovania zaradí daňovník HM do odpisových skupín. Doba odpisovania je
1 odpisová skupina
4 roky
2 odpisová skupina
6 rokov
3 odpisová skupina
12 rokov
4 odpisová skupina
20 rokov
2. Daňovník odpisuje hmotný majetok metódou rovnomerného (§27) alebo zrýchleného (§28) odpisovania.Spôsob odpisovania určí
daňovník pre každý novoobstaraný hmotný majetok a nemožno ho zmeniť po celú dobu jeho odpisovania.
3. Hmotný majetok sa odpisuje najviac do výšky vstupnej ceny, prípadne zvýšenej o technické zhodnotenie alebo pri zrýchlenom
odpisovaní do výšky zvýšenej zostatkovej ceny
4. Pri vykonaní Thz alebo skrátení doby odpisovania sa HM doodpisuje do výšky vstupnej ceny resp. zvýšenej vstupnej ceny platnou
ročnou odpisovou sadzbou resp. koeficientom pre príslušnú odpisovú skupinu. Vykonaním Thz sa doba odpisovania predĺži o
dobu vyplývajúcu zo spôsobu výpočtu podľa § 27 a 28.
5. HM prenajatý formou finančného prenájmu odpíše nájomca počas doby trvania prenájmu do výšky 100% hodnoty istiny. Pri
určení spôsobu odpisovania sa nepoužijú ustanovenia § 27a 28, ale výška odpisu sa určí rovnomerne pomernou časťou
pripadajúcou na každý kalendárny mesiac doby prenájmu. Ročný odpis sa určuje s presnosťou na celé kalendárne mesiace,
počnúc mesiacom, v ktorom bol prenajatý HM poskytnutý nájomcovi.
6. § 27 – rovnomerné odpisovanie hmotného majetku – ročný odpis sa určí ako podiel vstupnej ceny HM a doby odpisovania.
1 odpisová skupina
1/4
2 odpisová skupina
1/6
3 odpisová skupina
1/12
4 odpisová skupina
1/20
7. § 28 – zrýchlené odpisovanie hmotného majetku
prvý rok
ďaľší rok
pre zvýšenú
odpisovania
odpisovania
cenu
1 odpisová skupina
4
5
4
2 odpisová skupina
6
7
6
3 odpisová skupina
12
13
12
4 odpisová skupina
20
21
20
8. Pri zrýchlenom odpisovaní sa určia odpisy HM takto:
9. - v prvom roku ako podiel vstupnej ceny a koeficientu pre zrýchlené odpisovanie v prvom roku odpisovania
10. - v ďalších rokoch ako podiel dvojnásobku zostatkovej ceny a rozdielu medzi priradeným koeficientom v ďalších
rokoch odpisovania a počtom rokov, počas ktorých sa už odpisoval
11. po technickom zhodnotení
- v roku Thz ako podiel dvojnásobku zvýšenej zostatkovej ceny a priradeného koeficientu platného pre zvýšenú
zostatkovú cenu
- v ďalších rokoch ako podiel dvojnásobku zostatkovej ceny HM a rozdielu medzi priradeným koeficientom pre zvýšenú
zostatkovú cenu a počtom rokov, počas ktorých sa odpisoval zo zvýšenej zostatkovej ceny
V Liptovskom Mikuláši 17.02.2005
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