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1. Číselníky - Číselník pohybov DPH
V číselníku sú doplnené dva nové kódy, ktoré umožňujú zaevidovať DPH so sadzbou 6 %.
106 - kód pre DPH na vstupe so sadzbou 6 %
206 - kód pre DPH na výstupe so sadzbou 6 %
Kódy je možné použiť vo všetkých dokladoch tvorených v programe basic.sk.
2. Evidencia DPH
Podľa oznámenia Ministerstva financií Slovenskej republikyč. MF/14091/2010-73 pre platiteľov dane z
pridanej hodnoty k uvádzaniu údajov o tovare podliehajúcom zníženej sadzbe dane 6 % v daňovom
priznaní k dani z pridanej hodnoty od 1. mája 2010 Národná rada Slovenskej republiky dňa 4. marca 2010
prijala zákon č. 83/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Platitelia dane z pridanej hodnoty uvádzajú údaje v daňovom priznaní k dani z
pridanej hodnoty, ktorého vzor bol ustanovený opatrením Ministerstvafinancií Slovenskej republiky z
25. novembra 2009 č. MF/23282/2009-731. Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že
platitelia dane z pridanej hodnoty, ktorí po 1. máji 2010 vyrobia a uvedú na trh tovar podliehajúci zníženej
sadzbe dane 6 %, uvedú príslušné údaje v riadkoch daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, v
ktorých sa uvádzajú údaje o tovare podliehajúcom zníženej sadzbe dane 10 %.
V priznaní DPH budú kódy vykázané v nasledujúcich riadkoch:
106 - riadok 20 resp. riadok 22 priznania
206 - základ dane riadok 01, daň riadok 02
3. Evidencia - Majetok - Dlhodobý majetok
Od verzie 2.06.07 je prepracovaný algoritmus výpočtu odpisového plánu. Odpisový plán je vždy počítaný
k 1.1. aktuálneho účtovného roku.
Možnosť spustiť Odpisový plán je doplnená aj vo verzii pre podvojné účtovníctvo. Plán je možné spustiť
v menu Evidencia/Majetok/Dlhodobý majetok pomocou tlačidla
v dolnej časti obrazovky.
Plán je možné spustiť jednotlivo na majetku označenom kurzorom alebo hromadne nad označenými
majetkami.
4. Evidencia - Evidencia DPH - Súhrnný výkaz
Program po spustení zostavenia súhrnného výkazu pomocou tlačidla
automaticky vytvorí
tlačovú zostavu Zoznam dokladov SV DPH za obdobie. V zostave sú zapísané všetky doklady, ktoré
spĺňajú podmienky pre vykázanie v Súhrnnom výkaze.
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5. Číselníky – Účtovné jednotky – Základné údaje o účtovnej jednotke
Do adresy firmy bolo doplnené pole pre zadanie kódu štátu. Ak zadá kód štátu, ktorý sa nenachádza
v číselníku, je ponúknutý výber kódu štátu z číselníka. Pole s názvom štátu bolo zneprístupnené a vyplní
sa automaticky po výbere kódu štátu.
6. Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Zrážky
Parameter „Odvod zrážky“ bol rozšírený o možnosť „na účet – sumárny PP“. Zrážky s takto nastaveným
parametrom sa pri generovaní prevodných príkazov spočítajú podľa zadaného čísla účtu a vygeneruje sa
jeden prevodný príkaz.
7. Evidencia – Zamestnanci – mzdy – DPN / Prerušenie
Na obrazovku, slúžiacu na zobrazenie prerušení zamestnanca, bolo doplnené tlačidlo „Prehľad všetci“.
Tlačidlo umožňuje zobrazenie všetkých prerušení všetkých zamestnancov. Používateľ si môže v tomto
prehľade voliť obdobie za ktoré majú byť prerušenia zobrazené a to pomocou tlačidla „Rozsah mesiacov“.
8. Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Mzdové údaje
Oprava – u zamestnancov, ktorí nepoužívajú základný kalendár nedochádzalo k správnemu zobrazeniu
zostatku dovolenky.
9. Tlače – Zamestnanci – mzdy – Mesačné spracovanie – Rekapitulácia – Generovanie
prevodných príkazov
Zmena – v tlačovej zostave „Protokol vygenerovaných prevodných príkazov z rekapitulácie za obdobie ...“
sa v predčíslí čísla bankového účtu zdravotných poisťovní a doplnkových dôchodkových sporiteľní tlačila
nula, pokiaľ bolo predčíslie bankového účtu prázdne. Ak je pole prázdne, na tlačovej zostave sa nezobrazí.
Pri generovaní prevodných príkazov DDS, ŽP a ÚP sa do variabilného symbolu preberá údaj z číselníka
partnerov a to Pozn3, kde by mal byť zapísaný variabilný symbol podľa požiadaviek príslušnej DDS
(podobne, ako pri zdravotných poisťovniach).
10. Tlače – Zamestnanci – mzdy – Iné – Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch
Štvrťročný prehľad je možné vygenerovať aj v podobe XML súboru a to pomocou tlačidla „XML formát“ na
hlavnej obrazovke, alebo na formulári.
11. Služby – používateľské programy – Ročné zúčtovanie ZP – rok 2009
Oprava – u niektorých používateľov sa pri pokuse o tlač oznámenia o preplatkoch a nedoplatkoch za
zamestnancov objavil chybový oznam a tlač sa nepodarila.
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