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Vážení používatelia,
verzia 2.02.01 obsahuje:
- upravená tabuľka mzdových konštánt pre rok 2006
- zmeny vyplývajúce z novely zákona o zdravotnom poistení
- doplnená konverzia databáz pri prvom otvorení účtovnej jednotky
- doplnená funkcionalita dlhodobého majetku pre podvojné účtovníctvo
ZMENY A ÚPRAVY V PROGRAME
1. Číselník účtovných jednotiek
Pri prvom výbere účtovnej jednotky vo viacužívateľskej verzii sa zobrazí otázka Vykonať konverziu
databáz? Týmto pokynom zabezpečíte správny chod programu po inštalácii nových verzií.
1. Číselníky / Tabuľka mzdových konštánt
PRE ROK 2005:
V inštalácii na rok 2005 nie je povolená aktualizácia tabuľky, nakoľko potvrdenia o zúčtovaných a
vyplatených preddavkoch ako aj ročné zúčtovania dane preberajú hodnoty platné pre rok 2005!!!
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov
Toto potvrdenie môžete vystaviť v roku 2005 aj 2006. V roku 2005 nesmie byť uzavretá evidencie
zamestnanci – mzdy. Pokiaľ ste túto službu už spustili, je možné po nastavení dátumu spracovania na
31.12.2005 uzávierku zrušiť
!!! (Platí pre zrušenie ktorejkoľvek uzavretej evidencie: uzávierka / uzavretie účtovných evidencií –
nastavíte sa na evidenciu, ktorú potrebujete otvoriť a potvrdíte voľbu otvorenie. Toto múžete urobiť
len do uzavretia peňažného denníka. Pokiaľ aj PD uzavriete voľba otvorenie už nebude prístupná.)!!!
Pred samotným generovaním ročného zúčtovania preddavkov je potrebné
– potvrdiť Počiat. stav nezdaniteľ.č. ZD
– skontrolovať uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka, manželku .. toto sa robí službou Oprava
(pre rok 2005 je ročná suma 87 936 Sk )
– spustíte potvrdením klávesy U generovanie potvrdenia.
Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, účelové sporenie a na životné poistenie
uplatňované podľa zákona 593/2003 Z. z. O dani z príjmov je po kontrole potvrdení potrebné doplniť
do ostatných údajov zamestnanca:

Hodnota platná pre rok 2005 je najviac 12 000Sk. Upozorňujeme, že musia byť splnené podmienky
stanovené zákonom o dani z príjmov!!!
PRE ROK 2006:
Po spustení konverzie pre účtovnú jednotku je nutné urobiť aj reindexáciu súborov účtovnej
jednotky. Túto službu prosím spustite po každom importe počiatočných stavov z predchádzajúceho
obdobia. (Služby / údržba súborov programu / súbory účtovnej jednotky – označiť klávesom + alebo *
a potvrdiť Reindexáciu.)

V tomto účtovnom období je nutné urobiť aktualizáciu tabuľky mzdových konštánt!!!
Od 01.07. 2005 sa zmenila hodnota životného minima na sumu 4730 Sk. Na základe tejto hodnoty sa
prepočíta k 01.01.2006 nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka.
Od 01.01.2006 sa zvyšuje hodnota daňového bonusu na sumu 540 Sk.
Od 01.10.2005 sa zmenila hodnota minimálnej mzdy na sumu 6900 Sk. Následne sa vo výpočte mzdy
za mesiac 10/2005 zmenili minimálne vymeriavacie základy. Nemenila sa hodnota minimálneho
vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie, do konca roku 2005 bola 6500Sk (§13 ods. 15), od
01.01.2006 sa aj zdravotné poistenie počíta minimálne zo 6900 Sk
Pred výpočtom mzdy za mesiac 01/2006 v časti Zamestnanci / Mzdy spustite službu Kontrola potvrďte prepísanie súčasných hodnôt NOVÝMI. Vygeneruje sa tlačová zostava, v ktorej skontrolujete
prepísanie minimálnych základov pre jednotlivé odvody.
2. Zamestnanci – Mzdy
Od 01.01.2006 sa už nepočíta zníženie starobného poistenia na vyživované deti. Verzia 2.02.01
automaticky zablokuje prístup do poľa zníženie starobného poistenia a následne sa táto hodnota
nebude počítať vo výpočte mzdy. Výkazy do SP zatiaľ nie sú zmenené, takže údaj počet nezaopat. deti
vyplníme číslicou 0!!
- do mzdových údajov zamestnancov do poľa Poistenie v nezam. je možné doplniť hodnotu 4 nebude sa počítať odvod na garančné poistenie.
- rozšírili sme pole vo výpočte miezd tak, aby bolo možné počítať mzdy nad 1 000 000 Sk. Následne
sme upravili všetky príslušné tlačové výstupy.
3. Zákazky
- pole evidenčné číslo zákazky je rozšírené na 10 znakov
- doplnená možnosť tlače názvu + názvu 1 do jedného riadku. V prípade , že na otázku Tlačiť číslo
služby odpoviete áno, vytlačí sa pôvodná dvojriadková zostava, ak nie, tak budú obidva názvy v
jednom riadku.
4. Číselník obchodných partnerov
Doplnili sme pole Opravy

Nastavením sa na príslušného partnera je možné opraviť údaje IČO, DIČ, IČ DPH – je povolené
zadávať čísla aj písmená.

Verzia v sebe zahŕňa aj upravené výkazy do zdravotných poisťovní v elektronickej forme. Dávky sme
testovali na stránke poisťovne Sidéria – Istota. Túto službu môžete využiť aj vy na stránke
www.sideria.sk v časti dátové rozhrania.

4. Dlhodobý majetok
Legislatívne zmeny:
1, Do ustanovenia § 2 písm.m) ktoré definuje pre daňové účely pojem obchodný majetok sa
novelizáciou doplňuje , že obchodným majetkom je aj hmotný majetok obstaraný formou
finančného prenájmu.
Pod pojmom finančný prenájom rozumieme: obstaranie hmotného majetku na záklde nájomnej
zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom cena , za ktorú prechádza vlastnícke
právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu , je súčasťou celkovej sumy dohodnutých
platieb, ak
a) vlastnícke právo má prejsť bez zbytočného odkladu po skončení nájmu na nájomcu
b) doba trvania nájmu je najmenej 60% z doby odpisovania podľa § 26 ods. 1 a nie
menej ako
tri roky alebo ak je predmetom nájmu pozemok, ktorý je vylúčený z odpisovania , doba
trvania nájmu pozemku je najmenej 60% doby odpisovania hmotného majetku
zaradeného do
odpisovej skupiny 4, pričom pri postúpení nájomnej zmluvy bez zmeny nových
podmienok
na nového nájomcu, táto podmienka platí na nájomnú zmluvu ako celok.
2, Do § 22 odsek 6, ktorý definuje iný majetok sa novelizáciou doplňuje nové písmeno e) podľa ktorého
sa za iný majetok bude považovať aj technické zhodnotenie hmotného majetku formou
finančného prenájmu.
3, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve s účinnosťou od 1.januára 2003 priniesol zmenu v spôsobe
odpisovania nehmotného majetku. Podľa § 28 ods.4 citovaného zákona nehmotný majetok sa už
nemusí odpísať najneskôr do piatich rokov ale nehmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na
dobu jeho používania( s výnimkou goodwilu, zriaďovacích nákladov a nákladov na vývoj, ktoré musí
účtovná jednotka odpísať najneskôr do piatich rokov.)
4, Novelizáciou zákona o dani z príjmov k 15.decembru 2005 sa do § 24 ods. 1 vkladá nové písmeno
e) podľa ktorého právo uplatňovať si daňové odpisy bude mať daňovník , ktorý nie je právnym
vlastníkom odpisovaného majetku ak pôjde o hmotný alebo nehmotný majetok štátu , obce alebo
vyššieho územného celku, ktorý bol zverený do správy rozpočtovej organizácie, príspevkovej
organizácie alebo inej právnickej osoby.
5, Podľa ustanovenia § 26 ods. 8 hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu odpisuje
nájomca počas doby trvania prenájmu do výšky 100% hodnoty istiny. Novelizáciou zákona sa do toho
ustanovenia doplňuje o text podľa ktorého:
- odpisovanie prenajatého majetku formou finančného prenájmu nájomcom sa nevzťahuje na
prípady ak predmetom finančného prenájmu je pozemok
- náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu, ktoré uhradil nájomca do
doby
zaradenia prenajatého majetku do užívania, sú súčasťou istiny (t.j. zvyšujú istinu)
- v prípade postúpenia nájomnej zmluvy na nového nájomcu sa odstupné zaplatené novým
nájomcom nad rámec celkovej sumy dohodnutých splátok u nového nájomcu odpisuje ako
súčasť
vstupnej ceny rovnomerne počas zostávajúcej doby trvania zmluvy
- v prípade predĺženia alebo skrátenia dohodnutej doby finančného prenájmu sa už uplatnené
odpisy
neupravujú a zostávajúca časť odpisovanej hodnoty sa rozpočítajú rovnomerne na
novú
dohodnutú dobu trvania finančného prenájmu
6, V prílohe č.1 k zákonu, v odpisovej skupine 1 dochádza novelizáciou k nasledovnej zmene:
- v položke 1-17 sa kód 29.40.5 Ručné náradie pneumatické alebo so vstavaným motorom
nahradzuje kódom 29.41.1 Prenosné ručné obrábacie stroje
V prílohe č. 1 k zákonu, v odpisovej skupine 2 dochádza novelzáciou k nasledovnej zmene:
- v položke 2-28 sa kód 29.40.5 Ručné náradie pneumatické alebo so vstavaným motorom
nahradzuje kódom 29.41.1 Prenosné ručné obrábacie stroje

ZMENY A ÚPRAVY V PROGRAME
1, Doplnené číselníky dlhodobého majetku

Číselníky – pohyby investičného majetku a integrácia
podvojné účtovníctvo

účtovného prevodu sú prístupné len pre

Tabuľka účtovných odpisových sadzieb – možnosť definovania účtovných odpisových sadzieb. Pre
príslušnú odpisovú skupinu si stanovíte koeficient odpisu pre rovnomernú a zrýchlenú metódu.

Integrácia účtovného prevodu – možnosť predkontovať pre príslušný pohyb a triedu účtovnú
predkontáciu

V číselníku si máte možnosť opraviť jednotlivé účty podľa účtovného rozvrhu pre príslušnú účtovnú
jednotku
2, Evidencia dlhodobého majetku – vstupná obrazovka zadávania dlhodobého majetku.
- doplnená funkcionalita účtovné odpisy sa rovnajú ,alebo nerovnajú daňovým pre príslušný dlhodobý
majetok
- pohyby zaradenia a odpisu sú prístupné len pre podvojné účtovníctvo a taktiež na záložke „Zaradenie
a odpisy“ hodnoty výpočtu účtovných odpisov

3, Doplnená služba
obdobie.

Mesačné odpisy funkcia prepočíta mesačné odpisy za príslušné účtovné

Spolu s mesačným spracovaním odpisov sa automaticky generuje dávka do podvojného účtovníctva,
ktorú máte možnosť po
potvrdení
previesť
do
účtovného
denníka.

Opätovným spustením služby mesačný odpis za príslušné účtovné obdobie máte možnosť mesačné
odpisy zrušiť.

!!! Služba mesačný odpis slúži na generovanie mesačných odpisov pré účtovné jednotky
účtujúce v sústave podvojného účtovníctva. Odpisy v jednoduchom účtovníctve zostávajú
nezmenené.
4, Služba INFO – doplnené prehľady mesačných odpisov a pohybov za daný dlhodobý majetok

V Liptovskom Mikuláši 27.01.2006

