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Zmeny vo verzii 2.10.09b
Evidencia DPH
V aktuálnej verzii je zmenené vykazovanie dokladov týkajúcich sa prenosu DPH na odberateľa.
Doklady v evidencii DPH, na ktorých je použitý kód DPH 269 a označená jedna z možností CS kapitoly...,
Mobilné telefóny, Integrované obvody - budú vykázané len v Kontrolnom výkaze DPH. V priznaní DPH
vykázané nebudú.

PÚ – Evidencia – Účtový denník
Do nového pokladničného a interného dokladu program automatický do detailu dokladu doplní
tridsať prázdnych riadkov, nie je teda potrebné pre ich doplnenie použiť kláves INSERT. V prípade
dokladu, ktorý obsahuje viac ako tridsať riadkov detailu je možné ďalšie prázdne riadky doplniť klávesom
INSERT. Nevyplnené prázdne riadky nebudú pri ukončení dokladu zapísané.
PÚ – Ostatné záväzky – Splátkový kalendár
Pri vytvorení splátkového kalendára a zaevidovaní údajov DPH na splátkach program zapíše všetky
vytvorené splátky do evidencie DPH. Splátky budú potom vykazované v jednotlivých daňových obdobiach
podľa zdaniteľného plnenia.
Ďalšie zmeny
-

Opravené zapisovanie čísla faktúry do KV DPH pri vytvorených vyšlých zálohových daňových
faktúrach
Opravené preberanie korešpondenčnej adresy pri tvorbe vyšlých faktúr z dodacích listov
Opravené usporiadanie hlavičiek pri tvorbe upomienok mailom
JÚ – opravené prepočítanie riadkov pri oprave KS vo výkaze o majetku
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Zmeny vo verzii 2.10.09
Číselník obchodných partnerov
Dopracovaná tlač korešpondenčnej adresy na obálky

Mzdy - Zaúčtovanie do účtového denníka
Doplnená nová tlačová zostava - Rekapitulácia dávky podľa účtov a prvkov

Počet dní zdravotného poistenia (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Výpočet)
Do okna výpočtu mzdy bolo doplnené pole „Kal. dni poist. ZP“. V poli sú zobrazené kalendárne dni
zdravotného poistenia. Hodnotu poľa je možné upravovať ak ide o výpočet mzdy pri viac právnych
vzťahoch alebo o výpočet odmeny pri práci na dohodu. Inak je pole neprístupné.
Počet kalendárnych dní poistenia sa u zamestnancov, pracujúcich na základe dohody, vyhodnocuje podľa
oznámení (Oznámenie o zmene platiteľa...), ktoré boli za zamestnanca podané.
Pole „Kal. dni poist. ZP“ sa použije v mesačnom výkaze preddavkov na zdravotné poistenie a to aj
u zamestnancov, pracujúcich na základe dohody. Odpracované dni na základe dohody sa už na tento účel
nepoužijú.

Náhrada príjmu pri neplatne skončenom pracovnom pomere (Evidencia – Zamestnanci –
mzdy – Výpočet)
Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď, zamestnávateľ je povinný poskytnúť náhradu
mzdy v sume jeho priemerného zárobku za obdobie podľa zákona (§ 79 Zákonníka práce).
Na tento účel slúži nové pole „Náhrada príjmu pri neplatne skončenom PV“, ktoré bolo doplnené do
výpočtu mzdy. Keďže program nemôže automaticky určiť obdobie, za ktoré sa náhrada poskytuje, po
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zadaní hodnoty náhrady musí používateľ toto obdobie zadať. Následne sa zobrazí okno s rozpočtom
poistného na sociálne poistenie, ktoré môže používateľ upravovať. Pri rozpočítavaní poistného sa berie do
úvahy maximálny vymeriavací základ pre odvod poistného, ale neprihliada sa na poistné, ktoré bolo za
obdobie rozpočítavania už odvedené.
Určenie čiastkového základu dane pri vyplatení podielov na zisku (Evidencia –
Zamestnanci – mzdy – Výpočet)
V súlade s metodickým pokynom, uverejneným na stránke finančnej správy (FS) v júli 2014, bol upravený
výpočet čiastkového základu dane (ČZD). Keďže si zamestnanec môže pri výpočte ČZD uplatniť len
poistné, ktoré sa viaže k zdaniteľnému príjmu a podiely nie sú jeho zdaniteľným príjmom, z poistného na
sociálne poistenie sa uplatní len časť, ktorá sa odvádza zo zdaniteľných príjmov. V prípade vyplatenia
podielov sa sprístupní pole „Poistné“ na tretej strane výpočtu mzdy zamestnanca a používateľ ho môže
opravovať. Sprístupniť pole sme sa rozhodli na základe odpovede FS, kde sa hovorí že: „V prípade, že

celkový príjem zamestnanca presahuje maximálny vymeriavací základ (napr. na sociálne poistenie je to 4 025 €),
potom je na zamestnávateľovi, či pri výpočte základu dane tohto zamestnanca odpočíta od zdaniteľných príjmov zo
závislej činnosti poistné vypočítané z týchto príjmov alebo odpočíta poistné viažuce sa
k zdaniteľným príjmom vypočítané rovnakým pomerom ako je pomer zdaniteľných príjmov k celkovým príjmom
zamestnanca“.
Metodický pokyn platí od uverejnenia a to je 07/2014. Výpočty, ktoré boli urobené pred zverejnením
metodického pokynu sa nemusia opravovať, nakoľko sa postupovalo podľa vtedy platného metodického
pokynu a ten umožňoval uplatniť pri výpočte ČZD celé odvedené poistné.
Potvrdenie o mzde/odmene za zárobkovú činnosť (Tlače – Zamestnanci – mzdy – Osobná
evidencia – Potvrdenie o mzde/odmene pre ÚP)
Keďže niektoré úrady práce vyžadujú na potvrdení uvádzať aj odpracované dni a hodiny zamestnanca,
pristúpili sme k doplneniu týchto údajov na tlačivo, hoci vzor uverejnený na internetovej stránke takéto
údaje neobsahuje. Používateľ má možnosť si vybrať, či tlačová zostava bude obsahovať odpracované
hodiny alebo nie.
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Zmeny vo verzii 2.10.08 (2.09.16)
Účtovné doklady – doplnenie poľa pre zadanie oddielu KV DPH
Jednoduché účtovníctvo
Všetky doklady o nákupoch prípadne úhradách zapísané v Peňažnom denníku program pri spracovaní
priznania DPH a KV DPH automaticky zaradí do oddielu B.3. KV DPH. Niektoré úhrady (napr. preddavky
za energie, leasing,...) je potrebné vykázať v oddiely B.2.
V evidencii peňažného denníka je v jednoduchom aj v zložitom doklade doplnené pole Oddiel KV.
Hodnota zapísaná do tohto poľa sa zapíše aj do evidencie DPH. Pri spracovaní KV DPH bude mať táto
hodnota prednosť a program nebude ďalej takýto doklad vyhodnocovať a zapíše ho do oddielu zadaného
užívateľom.
Pole je potrebné vyplniť len v prípade, že doklad chcete mať zaradený v inom oddiely, do ktorého by ho
zaradil program. V ostatných prípadoch sa evidencia dokladov nemení.

Podvojné účtovníctvo
Všetky zápisy v účtovom denníku vykazované aj v DPH na vstupe program pri spracovaní priznania DPH
a KV DPH automaticky zaradí do oddielu B.3. Niektoré úhrady (napr. preddavky za energie, leasing,...) je
potrebné vykázať v oddiely B.2.
V evidencii v účtovom denníku je v pokladničnom a internom doklade doplnené pole Oddiel KV. Hodnota
zapísaná do tohto poľa sa zapíše aj do evidencie DPH. Pri spracovaní KV DPH bude mať táto hodnota
prednosť a program nebude ďalej takýto doklad vyhodnocovať a zapíše ho do oddielu zadaného
užívateľom.

Pole je doplnené aj doklade pre bankový výpis.

Pole je potrebné vyplniť len v prípade, že doklad chcete mať zaradený v inom oddiely, do ktorého by ho
zaradil program. V ostatných prípadoch sa evidencia dokladov nemení.
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Príspevok ÚPSVaR podľa § 50a zákona č. 5/2004 a vymeriavací základ pre sociálne
poistenie
Dňa 14.04.2014 Sociálna poisťovňa na svojej stránke uverejnila nasledujúcu informáciu:

„Zamestnávatelia: Poistné z dotácie na podporu zamestnávania naďalej neplatíte
14.04.2014

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, ktorým v roku 2012 alebo v roku 2013 úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
poskytol dotáciu na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (príspevok na podporu udržania v
zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami prijatých do pracovného pomeru z evidencie uchádzačov o zamestnanie) a budú
ju poberať ešte v roku 2014, že táto dotácia ani od 1.1.2014 nevstupuje do vymeriavacieho základu. Naďalej preto nie sú
povinní odvádzať z tejto dotácie poistné na sociálne poistenie.
V súčasnosti už úrad práce uvedenú dotáciu neposkytuje. Tým subjektom, ktorým bola poskytnutá a nárok na ňu trvá, teda
naďalej platí aj výnimka v neplatení poistného na sociálne poistenie z nej.
Dokument bol revidovaný: 14.04.2014“

Taktiež bol SW firmám doručený nasledujúci e-mail:
„Vychádzajúc zo stanoviska Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zo dňa 28. marca 2014, uvádzame k Vašej otázke
nasledovné.
Z účelu znenia § 138 ods. 1 zákona o sociálnom poistení v znení účinnom do 31. decembra 2013 a následne od 1. januára 2014,
spolu so zámerom vyjadreným v § 72t ods. 7 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti jednoznačne vyplýva, že nebolo
zámerom zákonodarcu zrušiť výnimku z platenia poistného na sociálne poistenie z už dohodnutého príspevku na podporu
udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami prijatých do pracovného pomeru z evidencie uchádzačov o zamestnanie.
Iný výklad zákona o sociálnom poistení v znení účinnom od 1. januára 2014, ktorým by sa zrušila táto výnimka z platenia odvodov
na dobiehajúce dohody by znamenal v praxi, že by sa platilo poistné na sociálne poistenie z príspevku na platenie poistného na
sociálne poistenie, ktorý poskytuje štát na podporu zamestnanosti, čo nemá logický základ. Pri určovaní vymeriavacieho základu
zamestnanca, ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 50a zákona o službách zamestnanosti v znení účinnom do 30. apríla
2013 na základe dohody uvedenej v § 72t ods. 7 zákona o zamestnanosti, sa postupuje podľa § 138 ods. 1 zákona o sociálnom
poistení v znení účinnom do 31. decembra 2013.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že príspevok podľa § 50a zákona o službách zamestnanosti v znení účinnom do 30. apríla 2013, ktorý
je poskytovaný aj za obdobie po 31. decembri 2013, nie je ani
po 31. decembri 2013 vymeriavací základ zamestnanca na platenie poistného na sociálne poistenie.“

Naše stanovisko k uvedenému je nasledovné:
Aj napriek hore uvedeným stanoviskám musíme vychádzať z aktuálneho znenia zákona o sociálnom
poistení, podľa ktorého nie je príspevok poskytnutý podľa § 50a zákona 5/2004 vylúčený z vymeriavacieho
základu a toto neupravujú ani prechodné ustanovenia zákona, preto „Príspevok ÚPSVaR“ aj naďalej v
programe basic.sk vstupuje do VZ pre platenie poistného na sociálne poistenie.
V prípade, že používateľ chce postupovať podľa informácie Sociálnej poisťovne, má možnosť použiť pre
zadanie príspevku do výpočtu mzdy položku „Bez poistného do SP“.
Doplnenie novej položky na podrobnej výplatnej páske „Hrubá mzda pre ÚP § 50a“ (Tlače
– Zamestnanci – mzdy – Mesačné spracovanie – Výplatné pásky)
V predchádzajúcej verzii programu bola položka „Bez poistného do SP“ započítaná do položky „Hrubý
príjem“. Uvedená úprava spôsobila problém pri posudzovaní príjmu zamestnanca, ktorému bol poskytnutý
príspevok podľa § 50a zákona 5/2004 o službách zamestnanosti. Pracovníčky úradu práce pri
posudzovaní výšky mesačnej hrubej mzdy zamestnanca sa orientujú na položku „Hrubá mzda“.
Štandardná výplatná páska položku s takýmto názvom neobsahuje, nakoľko hrubá mesačná mzda
v zákone nie je nikde definovaná, hoci sa na ňu zákon 5/2004 v uvedenom paragrafe odvoláva.
Preto sme doplnili na podrobnú výplatnú pásku položku „Hrubá mzda pre ÚP § 50a“, ktorá neobsahuje
položky „Bez poistného do SP“ a „Príspevok ÚPSVaR“.
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Tlač podrobnej výplatnej pásky si používateľ nastaví: Služby – Konfigurácia programu – Parametre
programu – Parametre účtovnej jednotky – Nastavenie Zamestnanci – mzdy – Používať formát výplatnej
pásky podrobný.
Podiely na zisku – dividendy
Novela zákona o zdravotnom poistení určuje nový spôsob platenia poistného z podielov na zisku s účasťou
aj bez účasti na základnom imaní – ďalej len dividend. Ak boli vyplatené dividendy za obdobie do
31.12.2012 vrátane, platiteľom poistného je príjemca dividend a on má aj oznamovaciu povinnosť voči
zdravotnej poisťovni.
Ak boli vyplatené dividendy za obdobie od 01.01.2013, poistné sa platí preddavkovo. Platiteľom
preddavkov je platiteľ dividend. Je povinný zraziť a odviesť preddavok na poistné do 8 dňa nasledujúceho
mesiaca po mesiaci kedy boli vyplatené dividendy. Súčasne predkladá poisťovni výkaz preddavkov na
poistné na verejné zdravotné poistenie platiteľa dividend.
V programe boli vykonané nasledujúce zmeny:
Tabuľka mzdových konštánt boli doplnené polia pre zadanie minimálneho a maximálneho
vymeriavacieho základu pre platenie preddavkov z dividend a polia pre zadanie percenta pre výpočet
preddavkov na poistné z dividend.
Výpočet mzdy - pôvodné pole „Podiely na zisku bez účasti na zákl. imaní“ bolo premenované na „Podiely
na zisku bez úč. na zákl. imaní do 2012“ a slúži na zadanie vyplatených podielov za obdobie do
31.12.2012 vrátane.
Ďalej na stranu 2 boli doplnené polia „Podiely bez účasti na zákl. imaní od 01.01.2013“ a „Podiely
s účasťou na zákl. imaní od 01.01.2013“.
Tlače – Zamestnanci – mzdy – Mesačné spracovanie – Zdravotné poistenie – menu sa rozšírilo
o ponuku „Výkaz preddavkov – dividendy (podiely na zisku). Záznamy pre zamestnancov, ktorým boli
vyplatené dividendy vo výpočte mzdy, sa naplnia automaticky a nedajú sa opravovať a ani vymazať.
V okne je možné zadávať nové záznamy použitím služby „N“ – nový záznam, a to len pre príjemcu
vyplatených dividend, ktorý nie je zamestnancom. Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné
poistenie zamestnávateľa sa podáva za všetkých príjemcov dividend. Výkaz je možné vygenerovať aj
v elektronickej podobe.
Z okna je možné vytlačiť aj zostavu „Zoznam platiteľov zdravotného poistenia z dividend“.
ÚNP 1-01 a Práca 2-04 (Tlače – Zamestnanci – mzdy – Iné)
Do programu boli doplnené aktuálne formuláre „Štvrťročný výkaz o práci“ pre rok 2014 a „Ročný výkaz
o úplných nákladoch práce“ pre rok 2013. ÚNP 1-01 sa vypĺňa v inštalácii programu v roku 2013.

Strana 8

Zmeny vo verzii 2.09.15 (2.10.07)
Podvojné účtovníctvo – podanie výkazov, poznámok a daňového priznania elektronicky
Výkaz ziskov a strát (výsledovka)
Po spustení vytvorenia výkazu je potrebné zvoliť tlač výkazu do tlačiva pre DÚ:

Program automaticky vytvorí výkaz vo formáte xml a informuje o umiestnení tohto súboru:

Číslo 07 na obrázku znamená číslo účtovnej jednotky v prípade inštalácie basic.sk pre viac účtovných
jednotiek. Za číslom nasleduje typ výkazu a rok.
Vytvorený výkaz nie je potrebné upravovať z dôvodu zaokrúhlenia niektorých hodnôt v riadkoch. Je však
potrebné skontrolovať hodnoty minulého roku, tieto sa do výkazu zapíšu rovnako ako v minulom roku
(„nezaokrúhlené“). Zmeny je potrebné vykonať priamo po naimportovaní na portál FS resp. do programu
eDane alebo priamo v tlačive PDF v prípade podania tlačenou formou.
Súvaha
Po spustení vytvorenia výkazu je potrebné zvoliť tlač výkazu do tlačiva pre DÚ:

Program automaticky vytvorí výkaz vo formáte xml a informuje o umiestnení tohto súboru:
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Číslo 07 na obrázku znamená číslo účtovnej jednotky v prípade inštalácie basic.sk pre viac účtovných
jednotiek. Za číslom nasleduje typ výkazu a rok.
Vytvorený výkaz nie je potrebné upravovať z dôvodu zaokrúhlenia niektorých hodnôt v riadkoch. Je však
potrebné skontrolovať hodnoty minulého roku, tieto sa do výkazu zapíšu rovnako ako v minulom roku
(„nezaokrúhlené“). Zmeny je potrebné vykonať priamo po naimportovaní na portál FS resp. do programu
eDane alebo priamo v tlačive PDF v prípade podania tlačenou formou.
Poznámky
Po spustení vytvorenia výkazu Poznámky program automaticky vytvorí výkaz vo formáte xml a informuje
o umiestnení tohto súboru:

Súbor xml obsahuje len prvú stranu výkazu Poznámky. Po vyplnení ostatných údajov do tlačiva vo formáte
PDF je potrebné toto tlačivo uložiť a pridať ho ako prílohu na portáli FS resp. v programe eDane.
Uloženie PDF:
V programe Adobe Reader:

Uloženie môže prebehnúť napr. do adresára C:\basic.sk\basic13\DAV. Z tohto adresára potom súbor
pripojíte ako prílohu na portáli FS alebo v programe eDane.
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Portál FS:
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eDane (JAVA)
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Daňové priznanie PO
Menu Uzávierka voľba Hlavička DP PO (XML). Program automaticky vytvorí výkaz vo formáte xml
a informuje o umiestnení tohto súboru:

Súbor obsahuje len údaje hlavičky tlačiva Daňové priznanie PO. Všetky ostatné údaje je potrebné zadať
priamo na portáli FS resp. v programe eDane.

Kontrolný výkaz – Výška odpočítanej dane na dokladoch
Pre správne vykázanie DPH v daňovom priznaní a zároveň v KV je potrebné zmeniť filozofiu evidencie
dodávateľských faktúr.
Príkladom môže byť napr. faktúra za telefóny. Evidencia doposiaľ v niektorých prípadoch prebiehala
nasledovne:

V priznaní DPH bola daň vykázaná správne,
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ale v KV nebol správny zápis:

Navrhujeme takýto doklad evidovať nasledovne:
-

hodnotu faktúry, na ktorú je plný nárok odpočtu DPH zaevidovať ako doposiaľ

-

hodnotu faktúry bez nároku na odpočet DPH zaevidovať s kódom DPH 120 a vyplneným poľom
Nárok hodnotou „2“

Potom sa hodnota priznania DPH nezmení,
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v KV bude správny zápis:

Hlásenie o vyúčtovaní dane (Tlače – Zamestnanci – mzdy – Iné – Hlásenie o vyúčtovaní
dane)
Do programu bolo zapracované Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2013. Údaje v časti I, II a III sú
napĺňané z mesačných prehľadov z roku 2013. Hlásenie má dve prílohy. V časti IV. sa uvádzajú
zamestnanci, ktorým zamestnávateľ nevykonal ročné zúčtovanie dane. V časti V. sa uvádzajú
zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane. Údaje v týchto častiach sa dajú
opravovať, prípadne sa dá zamestnanec z týchto častí aj vymazať.
Pri prvom spustení hlásenia, ako aj pri použití tlačidla „Počiatočný stav“ sa objaví na obrazovke
otázka, či sa majú načítať údaje z prehľadov z roku 2013. Ak používateľ odpovie „Áno“, údaje budú
načítané priamo z tabuľky prehľadov z adresára roku 2013. Týmto postupom sa zabezpečí aktualizovanie
údajov v časti I, II a III hlásenia napr. po dodatočnej oprave niektorého z mesačných prehľadov v roku
2013.
Upozornenie:
Ak má zamestnanec v prílohe uvedený dátum narodenia namiesto rodného čísla a nie je cudzinec, je
potrebné v kmeňových údajoch zamestnanca opraviť kód štátu v poli „Štátna príslušnosť“ na „SK“.
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Zmeny vo verzii 2.09.14 (2.10.06)
Kontrolný výkaz DPH – spustenie dodatočného KV
Pri spustení dodatočného kontrolného výkazu je potrebné postupovať rovnako ako pri spustení
dodatočného priznania DPH.
Podmienky pre spustenie dodatočného DPH a KV:
1. v menu Prehľady/Stav evidencie DPH/História priznaní musí byť zaevidované riadne uzavreté daňové
priznanie za príslušné obdobie:

Obdobie – mm/rr, t.j. v príklade január 2014
R - riadne DPH
O - opravné DPH
D – dodatočné DPH
U – „N“ – neuzavreté, len vytvorené; „A“ – uzavreté
2. v evidencii DPH zapísané zmeny oproti riadnemu priznaniu
3. v evidencii DPH znovu vrátené doklady z histórie za príslušné obdobie (v menu Evidencia DPH tlačidlo
Služby a voľba Vráť z histórie)
Spustenie dodatočného KV:
-

tlačidlo Priznanie
z ponuky vybrať Dodatočné

Pre spustenie dodatočného KV je vždy potrebné spustiť celý proces vytvorenia aj dodatočného
priznania DPH. V priznaní DPH nemusí dôjsť k žiadnym zmenám (napr. len oprava dátumu, IČ DPH
v dokladoch) a preto nie je vždy nutné zasielať s dodatočným kontrolným výkazom aj dodatočné
priznanie DPH.
-

po dokončení priznania program automaticky pokračuje vo vytvorení dodatočného KV, proces je
ukončený oznamom o vygenerovaní xml súboru
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Po stlačení tlačidla Pokračuj program vytvorí pracovnú zostavu so zoznamom zmien v dodatočnom KV

Stĺpček kod. Označuje kód opravy:
1 – storno záznamu zapísaného v riadnom KV
2 – nový záznam v dodatočnom KV

Príspevok z ÚPSVaR (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Výpočet)
Na základe požiadavky zákazníkov bolo do výpočtu mzdy doplnené pole „Príspevok z ÚPSVaR“.
Príspevok z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny tvorí vymeriavací základ pre odvod poistného na
zdravotné poistenie, sociálne poistenie a taktiež ide o zdaniteľný príjem zamestnanca..
Kalendárne dni vylúčených dôb (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Doplnkové údaje)
Sociálna poisťovňa na svojej stránke zverejnila dňa 13.02.2014 poučenie na správne vyplnenie rubrík
„Kalendárne dni vylúčených dôb“ v tlačivách „Mesačný výkaz poistného a príspevkov – príloha“ a „Výkaz
poistného a príspevkov – príloha“. Podľa tohto poučenia je nutné v kolónke „OD“ uvádzať dátum narodenia
dieťaťa o ktoré sa rodič stará do veku šiestich rokov. Tento údaj nie je možné v programe zistiť, preto boli
do doplnkových údajov zamestnanca doplnené polia „Kal. dni vyl. dôb“ Poučenie sa zobrazí po stlačení
tlačidla s otáznikom.
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Ostatné zmeny
1. Opravený XML súbor vo Výkaze o príjmoch a výdavkoch
2. Opravené daňové priznanie FO typ „B“ :
 riadok 120 zaokrúhľovaný na eurocenty nadol
 ak nie sú vyplnené kódy poistného, zapamätaná ručne zadaná hodnota
3. Oprava v tlačovej zostave Skladová karta zásob
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Zmeny vo verzii 2.09.13 (2.10.05)
Kontrolný výkaz DPH
Oprava prenosu čísla vyšlej faktúry v prípade zapnutého parametra Evidencia VF podľa typov. Program
opraví číslo faktúry aj spätne na už zaevidovaných dokladoch v evidencii DPH. Zmena sa prejaví až po
spustení priznania DPH a následne zostavení KV DPH.
Oprava prenosu čísla vyšlej faktúry v prípade, že VF bola vytvorená ako kópia inej zaevidovanej
faktúry. Program opraví číslo faktúry aj spätne na už zaevidovaných dokladoch v evidencii DPH. Zmena
sa prejaví až po spustení priznania DPH a následne zostavení KV DPH.
Oprava prenosu čísla vyšlej faktúry v prípade importovania VF z evidencie MOP. Program opraví číslo
faktúry aj spätne na už zaevidovaných dokladoch v evidencii DPH. Zmena sa prejaví až po spustení
priznania DPH a následne zostavení KV DPH.
Kontrolný výkaz DPH – tlačidlo Hromadné úpravy
V menu Evidencia DPH je doplnené tlačidlo
KV DPH na dokladoch zaevidovaných v evidencii DPH.

. Tlačidlo slúži na hromadnú opravu oddielu

Ako to funguje:
-

Ak je potrebné opraviť oddiel na viacerých dokladoch – označiť doklady potrebné opraviť klávesom
INSERT alebo kliknutím myši v stĺpci označenom

-

Použiť tlačidlo

a po výzve

zadať oddiel KV DPH, ktorý chcete zadať na označených dokladoch.
-

Ak potrebujete zmazať oddiel na všetkých dokladoch, použijete kláves „Hviezdička“ na označenie
všetkých dokladov a po použití tlačidla

potvrdíte prázdny oddiel KV.

Zmeny budú uskutočnené len na dokladoch, ktoré nie sú zahrnuté v DPH, t.j. stĺpec DP majú prázdny.
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Zmeny vo verzii 2.09.12 (2.10.04)

Ročné zúčtovanie dane – zamestnanecká prémia (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – RZD)
Vo verzii programu 2.10.03 a 2.10.03a nebola pri ročnom zúčtovaní dane správne vypočítaná
zamestnanecká prémia. Chyba bola odstránená.
Oznámenie o zmene platiteľa poistného na zdravotné poistenie (Evidencia – Zamestnanci
– mzdy – 2 Oznámenie ZP)
Od 01.02.2014 sa mení štruktúra dávky 601. Do druhej vety hlavičky súboru bol doplnený IBAN. Táto
zmena bola zapracovaná do verzie programu.
Mesačný výkaz preddavkov na zdravotné poistenie (Tlače – Zamestnanci – mzdy –
Mesačné spracovanie – Zdravotné poistenie)
Od 01.02.2014 sa mení štruktúra dávky 514. Do druhej vety hlavičky súboru bol doplnený IBAN. Táto
zmena bola zapracovaná do verzie programu.
Daňové priznanie FO typ B
Oprava – preddavky na daň vyberanej podľa §43 zákona sú uvedené na riadku 100 (v predchádzajúcej
verzii boli nesprávne zadané do riadku 107).
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Verzia 2.09.11 (2.10.03)
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 prípad, 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.
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Ročné zúčtovanie dane – zamestnanecká prémia (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – RZD)
Vo verzii programu 2.10.03 a 2.10.03a nebola pri ročnom zúčtovaní dane správne vypočítaná
zamestnanecká prémia. Chyba bola odstránená.
Oznámenie o zmene platiteľa poistného na zdravotné poistenie (Evidencia – Zamestnanci
– mzdy – 2 Oznámenie ZP)
Od 01.02.2014 sa mení štruktúra dávky 601. Do druhej vety hlavičky súboru bol doplnený IBAN. Táto
zmena bola zapracovaná do verzie programu.
Mesačný výkaz preddavkov na zdravotné poistenie (Tlače – Zamestnanci – mzdy –
Mesačné spracovanie – Zdravotné poistenie)
Od 01.02.2014 sa mení štruktúra dávky 514. Do druhej vety hlavičky súboru bol doplnený IBAN. Táto
zmena bola zapracovaná do verzie programu.
Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ: B
Vo verzii je možné spracovať Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ: B. Výstupom spracovania je
daňové priznanie vo formáte PDF a vo formáte XML. V čase vydania verzie nebolo možné importovať
súbory XML do aplikácie eDane a na portál Finančnej správy, pretože uvedené aplikácie neboli na import
súborov pripravené.
Kontrolný výkaz DPH (KV DPH)
Od 1.1.2014 je Kontrolný výkaz povinnou súčasťou Daňového priznania k DPH. Daňové priznanie
k DPH a Kontrolný výkaz DPH je možné podať len v elektronickej forme. Program basic.sk vytvára pre oba
podania podklad vo formáte XML. Tento je možné ďalej použiť pri elektronickej komunikácii na portáli
Finančnej správy prípadne v programe eDane.
Kontrolný výkaz preberá údaje pre zostavenie zo zoznamu dokladov zaevidovaných v časti
programu Evidencia DPH.
Údaje pre kontrolný výkaz
Všetky údaje potrebné pre vykázanie v kontrolnom výkaze (okrem oddielu KV) sú získavané pri zadávaní
základných údajov v jednotlivých evidenciách. Tieto údaje sú viditeľné v detaile každého zápisu v evidencii
DPH. Detail môžete zobraziť použitím klávesu ENTER na konkrétnom doklade.
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-

Číslo faktúry dodávateľa – väčšinou variabilný symbol faktúry.
Pôvodné číslo ... – v prípade zapísaného dobropisu je tu zapísané číslo pôvodného dokladu, ku
ktorému bol dobropis vystavený
Tržba z ERP – vyplnené „A“ v prípade dokladu vlastných tržieb z ERP (kód DPH 210,220,...)
Oddiel KV – hodnota doplnená po spracovaní DPH resp. KV
Kód opravy – vyplnené pri Dodatočnom DPH, hodnota musí byť „2“
Druh tovaru – údaj povinný pre kód DPH 269
Kód tovaru – povinný údaj pre kód DPH 269 a druh tovaru CS kapitoly 10,12,...
Merná jednotka - údaj povinný pre kód DPH 269 a rôzny druh tovaru ako Ostatné
Množstvo - povinný pre kód DPH 269 a rôzny druh tovaru ako Ostatné
Dávka – zdrojová evidencia z ktorej bol doklad do evidencie DPH zapísaný

Všetky údaje popísané vyššie okrem poľa Dávka je možné opravovať.

Zostavenie riadneho KV
Kontrolný výkaz je vytvorený automaticky pri tvorbe priznania DPH za príslušný mesiac.
Po vytvorení XML súboru priznania DPH program zobrazí okno s výberom typu KV.
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Po potvrdení výberu program vytvorí kontrolný výkaz DPH.

Program tiež vytvorí pomocnú zostavu s obsahom jednotlivých oddielov KV. Ako vzor uvádzame obsah
oddielu A.1. Každý oddiel je na osobitnej strane, na poslednej strane sú vymenované oddiely, ktoré
neobsahujú žiadne zápisy.

Počas tvorby KV sú do dokladov v evidencii DPH zapísané oddiely KV.

Súbory formátu XML sú uložené v adresári xx:\basic.sk\basic14\DAV.
nn_DPH_mm_rr – súbor pre priznanie DPH, kde
nn – číslo účtovnej jednotky
mm – mesiac DPH
rr – rok DPH
nn_KVDPH_mm_rrrr – súbor pre kontrolný výkaz DPH, kde
nn – číslo účtovnej jednotky
mm – mesiac DPH
rrrr – rok DPH
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Zostavenie opravného KV
Postup pri zostavení opravného KV je rovnaký pri zostavení riadneho KV. Pri spustení priznania DPH je
potrebné zvoliť voľbu Opravný.

Zostavenie dodatočného KV
V tejto verzii nie je možné zostaviť dodatočné priznanie DPH ani dodatočný KV. Do termínu zostavenia
dodatočného DPH a KV bude vydaná aktualizovaná verzia.
Zapracované nové tlačivá (Zamestnanci – mzdy)
Do programu boli zapracované nasledujúce nové tlačivá:
 Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane
 Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového
bonusu
 Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch
na daň, o daňovom bonus na vyživované dieťa pre rok 2014
 Mesačný výkaz poistného a príspevkov
 Výkaz poistného a príspevkov
Ročné zúčtovanie dane (Evidencia – Zamestnanci – mzdy)
Ročné zúčtovanie dane (RZD) za rok 2013 sa vykoná v inštalácii programu pre rok 2014. Do programu boli
doplnené tlačivá platné pre RZD za rok 2013.
V RZD pribudlo pole pre zadanie dobrovoľného príspevku zamestnanca na starobné dôchodkové sporenie.
Tento príspevok sa v RZD môže uplatniť do výšky 2% základu dane (čiastkového základu dane)
a maximálne do výšky 943,20 € pre rok 2013. Príspevok používateľ môže zadať v plnej výške, program
sleduje uvedené hranice a v prípade ich prekročenia uplatní iba zákonom povolené sumy.
Rodné číslo detí zamestnanca (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Zoznam detí)
Na potvrdení o zdaniteľných príjmoch pre rok 2014 sa u detí, na ktoré si zamestnanec uplatňoval daňový
bonus, uvádza rodné číslo. Preto sa tento údaj stal povinným. Odporúčame skontrolovať úplnosť údajov
a prípadne rodné číslo doplniť.
FO, ktorá plní povinnosti voči SP (mzdová učtáreň) (Tlače – Zamestnanci – mzdy –
Mesačné spracovanie – Sociálne poistenie)
Pre rok 2014 Sociálna poisťovňa zaviedla nové tlačivá pre Mesačný výkaz poistného a príspevkov a Výkaz
poistného a príspevkov. Výkazy, ktoré majú v hlavičke uvedené obdobie s rokom 2014 už nie je možné
podať na starom tlačive. To platí aj pre XML súbory. Na tlačivách je zamestnávateľ povinný uvádzať aj FO,
ktorá plní povinnosti voči SP (mzdová učtáreň). Tieto údaje sa zadajú len raz a to pred prvou tlačou výkazu
do príslušných polí na obrazovke. Údaje sú povinné.
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Termíny, ktoré má zamestnávateľ dodržať
Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný:
 Ak zamestnanec nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie RZD a podá daňové priznanie,
zamestnávateľ mu vystaví a doručí potvrdenie o zdaniteľných príjmoch do 10. marca.
 Ak požiadal zamestnávateľa o vykonanie RZD najneskôr do 17. februára, zamestnávateľ mu
vytlačí a doručí potvrdenie o zdaniteľnom príjme do konca apríla.
 Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia najneskôr do 5. februára,
zamestnávateľ mu vytlačí a doručí potvrdenie o zdaniteľných príjmoch do 10. februára.
Kolektív tvorcov programu basic.sk
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Príloha - Priradenie oddielu KV podľa údajov v evidenciách.
Kód DPH

Faktúra

1

110/120

•

2

110/120

3

110/120

4

110/120

5

123/130

•

6

123/130

•

7

169

•

8

169

9

310/320

10

310/320

11

210/220

•

•

12

210/220

•

•

13

210/220

•

•

•

14

210/220

•

•

•

15

210/220

•

•

•

16

210/220

17

269

18

269

19

270

20

270

21

288

22

288

•

Dob./Ťar.

Tuzemsko

Zdroj

IČ DPH

Oddiel

•

DF

*

B2

Legenda:

•

UD/PD

*

B3

VF - vyšlé faktúry

•

•

DF

*

C2

DF - došlé faktúry

•

•

UD/PD

*

B3

•

DF

*

B1

PD - peňažný denník,
daň. evidencia

•

DF

*

C2

UD - účtový denník

•

DF

*

B1

•

DF

*

C2

JCD

DF

*

B2

JCD

DF

*

C2

•

•
•
•

EÚ/Zahra.

Zásiel. ob.

Trž. ERP

•

•

•

(•)
•

•
•
•
•

VF

A1

UD/PD/VF

D2

VF

A1

VF

D2

VF

C1

UD/PD

D1

•

•

VF

*

A2

•

•

VF

*

C1

•

•

DF

*

B1

•

•

DF

*

C2

•

DF

*

B1

•

DF

*

C2

•
•

IČO

•
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Údaje vyplnené v XML súbore KV DPH
Kód DPH

Oddiel

Číslo fak.

1

110/120

B2

*

2

110/120

B3

3

110/120

C2

Dát. dod.

Zák. DPH

DPH

Sadzba

Odp. DPH

*

*

*

*

*

*

*

*

*

4

110/120

B3

*

*

5

123/130

B1

*

*

*

*

(*)

6

123/130

C2

*

*

*

*

(*)

7

169

B1

*

*

*

*

(*)

8

169

C2

*

*

*

*

(*)

9

310/320

B2

*

*

*

*

*

10

310/320

C2

*

*

*

*

*

11

210/220

A1

*

*

*

*

*

12

210/220

D2

*

*

*

*

13

210/220

A1

*

*

*

*

14

210/220

D2

*

*

*

15

210/220

C1

*

*

*

16

210/220

D1

*

*

17

269

A2

*

18

269

C1

*

19

270

B1

*

20

270

C2

*

21

288

B1

*

22

288

C2

*

*

Merné jednotky v programe basic.sk:

Pôv.č.fa

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
1 = ks

2=m

6 = kg

Čís. Sadz.

Druh

Množstvo

MJ

*

(*)

(*)

*

*

*

(*)

(*)

*

*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

(*)

*

*

*

(*)

*

*

*

(*)

*

*

*

(*)

30 = t
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