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1. Výpočet mzdy (Evidencia – Zamestnanci – mzdy)
Rozpočítavanie VZ na sociálne poistenie u zamestnancov vystúpených alebo u zamestnancov
s nepravidelným príjmom, bolo upravené podľa pokynov Sociálnej poisťovne od posledného prerušenia
poistenia.
2. Ročné zúčtovanie dane (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Ročné zúčtovanie
dane)
RZD je možné vykonať aj pri zotriedených zamestnancoch napr. podľa mena zamestnanca.
3. Tlač potvrdenia zamestnávateľ na účely nároku na dávku v nezamestnanosti
(Tlače – Zamestnanci – mzdy – Osobná evidencia)
Bolo zapracované nové tlačivo.
4. Tlač vyšlých faktúr
(Evidencia – Pohľadávky – záväzky – Vyšlé faktúry)
Na tlačových zostavách vyšlých faktúr bolo doplnené telefónne číslo a e-mail dodávateľa. Tieto údaje sa
preberajú z číselníka účtovných jednotiek.

5. Zmena v číselníku partnerov
(Číselníky – Obchodní partneri)
Zadávanie nového záznamu do číselníka obchodných partnerov obsahuje nasledovné zmeny:
1. Zmenené usporiadanie jednotlivých polí.
2. Ak je zadávaný nový záznam z inej evidencie, predplnia sa polia IČO a VOJ hodnotou, ktorá bola
zadaná pri napĺňaní v inej evidencii.
3. Doplnené pole „Dlhý názov“ priamo na vstupnú obrazovku. V predchádzajúcich verziách bolo
potrebné pre zadanie dlhého názvu partnera použiť službu „Dlhý názov“.
4. Po zadaní PSČ sa vyplní pole „Mesto“ názvom mesta s príslušným PSČ. Ak je jedno PSČ
pridelené viacerým obciam, zobrazí sa zoznam obcí, z ktorých si používateľ môže vybrať.
5. Po zaškrtnutí prvku „Fyzická osoba“ sa vyplní údaj „Číslo daňového úradu“ číslom DÚ, ktorý je
priradený k PSČ. Číslo DÚ je možné zmeniť. Údaj je previazaný na číselník Daňových úradov.
6. Po zaškrtnutí prvku „Platiteľ DPH“ sa vyplní údaj IČ DPH, pokiaľ je v poli „Štát“ hodnota „SK“. Pole
sa vyplní hodnotami polí „Štát“ a DIČ.
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6. Oprava zoznamu dokladov DPH
(Evidencie – Evidencia DPH)
Oprava – zoznam dokladov s kódom 220 bol zahrnutý v nesprávnych riadkoch
Oprava – v názvoch riadkov bol uvedený text 19% namiesto 20%
7. Vymenené tlačivo „Výkaz o majetku a záväzkoch“
Zmena – tlačivo Výkaz o majetku a záväzkoch obsahuje MF SR č. MF/27076/2/2007-74/1má byť MF SR
č. MF/27076/2/2007-74/2.
Kolektív tvorcov basic.sk
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