Sprievodný list

SofCom s.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Program

basic.sk

Dátum

29.02.2016

Autor

Ing. J. Malíček , Z. Patka

Verzia

2.11.12 (2.12.05)

Hot - line

044/562 41 97 - 8

Vážený používateľ programu basic.sk,
update 2.11.12 (2.12.05) obsahuje nasledovné zmeny:

Zmeny vo verzii 2.11.12 (2.12.05) .................................................................................................................................... 2
Daňové priznanie PO (Uzávierka - Daňové priznanie)...................................................................................................... 2
Daňové priznanie FO typ "A" (Uzávierka - DP fyzických osôb typ: A) .............................................................................. 2
Prevodné príkazy (Evidencia - Prevodné príkazy) ............................................................................................................ 2
Sledovanie výšky vyplatenej sumy (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Výpočet mzdy) ................................................. 2
Rekapitulácia (Tlače – Zamestnanci – mzdy – Mesačné spracovanie – Rekapitulácia) .................................................... 2
Mzda za nadčas (Tlače – Zamestnanci – mzdy – Mesačné spracovanie – Výplatné pásky) ............................................. 2
Rekapitulácia po mesiacoch (Tlače – Zamestnanci – mzdy – Iné –Rekapitulácie –Rekapitulácia po mesiacoch) ............ 2
Zmeny vo verzii 2.11.11 (2.12.04) .................................................................................................................................... 3
Evidencie - Peňažný denník .............................................................................................................................................. 3
Evidencia - Jazdy motorovým vozidlom ........................................................................................................................... 3
Uzávierka - Výpočet dane z príjmov ................................................................................................................................. 3
Povinné zahraničné poistenie (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Výpočet mzdy) ........................................................ 3
Parameter „Nepočítať daň“ (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Výpočet mzdy)............................................................ 3
Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti (Tlače – Zamestnanci – mzdy – Iné – Hlásenie
o vyúčtovaní dane) ........................................................................................................................................................... 3
Zmeny vo verzii 2.11.09 (2.12.02) .................................................................................................................................... 4
Zamestnanec s odvodovou úľavou (Evidencia – Zamestnanci – mzdy) ........................................................................... 4
Ročné zúčtovanie dane (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Ročné zúčt. dane) .............................................................. 4
Aktualizácia výpočtu miezd (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Výpočet mzdy) ........................................................... 4
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň (Tlače – Zamestnanci – mzdy – Mesačné spracovanie –
Mesačný prehľad zrazenej dane) ..................................................................................................................................... 5
Verzia 2.11.08 (2.12.01) ................................................................................................................................................... 6
Vytvorenie nového účtovného obdobia (pre rok 2016) ................................................................................................... 6
Uzávierka - Výpočet dane z príjmov ................................................................................................................................. 6
Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby (§ 68d zákona ............................................................... 6
o DPH) – platná od 1.1.2016 ............................................................................................................................................ 6
JÚ - Postup pri evidencii odberateľských a dodávateľských faktúr a ich úhrad ............................................................... 7
PÚ - Postup pri evidencii odberateľských a dodávateľských faktúr a ich úhrad .............................................................. 9
JÚ, PÚ – prenos daňovej povinnosti............................................................................................................................... 10
Tabuľka mzdových konštánt .......................................................................................................................................... 11
Evidenčný list dôchodkového poistenia (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – ELDP) ..................................................... 11
Pomôcka pre výpočet sumy exekučnej zrážky (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Výpočet mzdy) ............................. 11

Update 2.11.12 (2.12.05) nainštalujte do účtovného obdobia 2015 aj 2016.

Zmeny vo verzii 2.11.12 (2.12.05)
Daňové priznanie PO (Uzávierka - Daňové priznanie)
Dopracované daňové priznanie PO pre rok 2015 s možnosťou tlače a vytvorenia XML súboru
pre portál finančnej správy.
Daňové priznanie FO typ "A" (Uzávierka - DP fyzických osôb typ: A)
Dopracované daňové priznanie FO typ "A" pre rok 2015 s možnosťou tlače. Funkcia umožňuje
spracovať DP aj zamestnancom, ktorí sú evidovaní v module "Zamestnanci - Mzdy".
Prevodné príkazy (Evidencia - Prevodné príkazy)
Dopracovaná možnosť tlačiť jednoduché aj hromadné prevodné príkazy do originálneho
tlačiva Tatrabanky.

Sledovanie výšky vyplatenej sumy (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Výpočet mzdy)
Do programu bola dopracovaná kontrola výšky uplatnených nezdaniteľných súm a to sociálnej
výpomoci a produktov vlastnej výroby. Ak sumy prekročia zákonom stanovené hodnoty, používateľ je
na to upozornený oznamom. Program sleduje len sumy vyplatené týmto zamestnávateľom.
Rekapitulácia (Tlače – Zamestnanci – mzdy – Mesačné spracovanie – Rekapitulácia)
Tlačová zostava rekapitulácie miezd bola upravená. Výsledky z ročného zúčtovania
zdravotného poistenia boli rozdelené na preplatok a nedoplatok. Preplatok je zahrnutý medzi iné
príjmy a nedoplatok je pripočítaný k poistnému.
Mzda za nadčas (Tlače – Zamestnanci – mzdy – Mesačné spracovanie – Výplatné
pásky)
Na výplatnú pásku bola doplnená mzda za nadčas.
Rekapitulácia po mesiacoch (Tlače – Zamestnanci – mzdy – Iné –Rekapitulácie –
Rekapitulácia po mesiacoch)
Nová tlačová zostava Rekapitulácia po mesiacoch obsahuje základné údaje pre zaúčtovanie
do jednoduchého účtovníctva. Používateľ si volí obdobie, za ktoré sa majú údaje spracovať. Obdobie
sa môže zadať aj od prvého mesiaca minulého účtovného obdobia.
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Zmeny vo verzii 2.11.11 (2.12.04)
Evidencie - Peňažný denník
-

Opravená chyba pri úhrade DF, ak sa DPH z DF uplatňuje na základe prijatia platby.
Opravená chyba pri tlači dávky pokladničných dokladov.

Evidencia - Jazdy motorovým vozidlom
Nová zostava "Prehľad čerpania PHL" - umožňuje vytlačiť prehľad čerpania PHL pre každé
vozidlo za zvolené obdobie.
Uzávierka - Výpočet dane z príjmov
-

-

Opravený výstupný XML súbor daňového priznania (DP) - ak boli polia na strane 3 DP
" počet mesiacov, ak ide o rok, v ktorom daňovník začal alebo skončil podnikanie..." a
" počet mesiacov, ak ide o rok, v kt. daňovník začal alebo skončil ... z použitia diela"
prázdne, výstupný súbor obsahoval hodnotu "0" - pri kontrole načítania súboru na
portáli Finančnej správy boli vykazované ako chyby.
Opravená tlačová zostava DP (neprenášali sa údaje XIII. oddielu)

Povinné zahraničné poistenie (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Výpočet mzdy)
Vo výpočte mzdy bolo rozčlenené pole pre zadanie povinného zahraničného poistenia na
poistenie zdravotné a na poistenia sociálne. Poistenie je potrebné zadávať rozčlenené, inak sa
nesprávne vyhotoví potvrdenie o zdaniteľnej mzde.
Parameter „Nepočítať daň“ (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Výpočet mzdy)
Ak je vo mzdových údajoch zamestnanca označený parameter „Nepočítať daň“, potom sa vo
výpočte mzdy presunie celý zdaniteľný príjem do poľa „Príjem zdaňovaný v zahraničí“. Pole je pre
opravu neprístupné. Taktiež sa celé poistné priradí k tomuto príjmu.
Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti (Tlače –
Zamestnanci – mzdy – Iné – Hlásenie o vyúčtovaní dane)
V programe bolo sprístupnené hlásenie za rok 2015.
Hlásenie sa spúšťa v inštalácii programu pre rok 2016.
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Zmeny vo verzii 2.11.09 (2.12.02)
Zamestnanec s odvodovou úľavou (Evidencia – Zamestnanci – mzdy)
Od 15.12.2015 sa rozšíril okruh zamestnancov, ktorí si môžu uplatňovať odvodovú úľavu. Ide
o zamestnancov, ktorí boli pred vznikom pracovného pomeru vedení v evidencii uchádzačov o
zamestnanie najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov a majú trvalý pobyt v jednom z najmenej
rozvinutých okresov.
Pre uplatnenie odvodovej úľavy bolo v programe pozmenené okno pre nastavenie údajov pre
odvodovú úľavu.

Ročné zúčtovanie dane (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Ročné zúčt. dane)
Do programu bolo dopracované ročné zúčtovanie dane (RZD) za rok 2015 a doplnená žiadosť
o vykonanie RZD za rok 2015.
Žiadosť o vykonanie RZD ako aj RZD sa spúšťa v účtovnom období 2016.
Aktualizácia výpočtu miezd (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Výpočet mzdy)
Do výpočtu miezd boli doplnené nasledujúce polia:
 Produkty vlastnej výroby po prekročení 200 €
 Produkty vlastnej výroby do 200 €
 Sociálna výpomoc do 2000 €
a tlačidlo „Príjem zdaňovaný v zahraničí“. Tlačidlom sa vyvolá okno pre zadanie údajov o príjme, ktorý
podlieha zdaneniu v zahraničí.
Taktiež bol aktualizovaný výpočet výšky exekučnej zrážky pre rok 2016.
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Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň (Tlače – Zamestnanci – mzdy
– Mesačné spracovanie – Mesačný prehľad zrazenej dane)
Do programu bol doplnený mesačný prehľad o odvedených a zrazených preddavkoch na daň
platný pre rok 2016.
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Verzia 2.11.08 (2.12.01)
Vytvorenie nového účtovného obdobia (pre rok 2016)
Aktuálna verzia obsahuje možnosť vytvorenia inštalácie programu basic.sk pre rok 2016.
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 prípade, 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.
Uzávierka - Výpočet dane z príjmov
Spracované daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ "B" v elektronickej aj listinnej
podobe.
Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby (§ 68d zákona
o DPH) – platná od 1.1.2016
POZOR!!!
Doklady, ktoré boli zapísané do evidencie DPH pred zapnutím parametra "Uplatňovanie
osobitnej úpravy (§ 68d zákona)" budú spracované v daňovom priznaní DPH bez uplatnenia
osobitnej úpravy!
Po importe počiatočných stavov z evidencie DPH, v prípade, že budete využívať § 68d
zákona o DPH, skontrolujte, či v evidencii DPH neexistujú nespracované záznamy z
predchádzajúcich období vygenerované v evidencii ostatných pohľadávok/záväzkov.
Účtovná jednotka, ktorá sa rozhodne postupovať pri uplatňovaní dane podľa tejto úpravy
vyznačí túto skutočnosť v parametroch registrácie DPH - menu Číselníky/Účtovné jednotky na
príslušnej účtovnej jednotke použijete tlačidlo Registrácia DPH.
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JÚ - Postup pri evidencii odberateľských a dodávateľských faktúr a ich úhrad
Účtovná jednotka, ktorá uplatňuje osobitnú úpravu:
Po zaevidovaní odberateľskej alebo dodávateľskej faktúry nebude hodnota DPH z týchto faktúr
automaticky zapísaná do evidencie DPH tak ako to bolo v predchádzajúcich verziách. Takto
evidované faktúry majú túto skutočnosť zobrazenú v hlavičke faktúry.

Skutočnosť, že účtovná jednotka uplatňuje osobitnú úpravu je vyznačená na tlačovej zostave
odberateľskej faktúry.
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Zápis do DPH bude aktualizovaný na základe úhrady pomernou čiastkou podľa výšky úhrady
a hodnoty faktúry.
Príklad:
-

položky DF, celková suma faktúry 650 €

-

úhrada DF v peňažnom denníku v sume 200 €

-

zápis v evidencii DPH po tejto úhrade

Rovnaký princíp platí pri úhradách odberateľských faktúr.
DPH bude vykázaná v tom období, v ktorom bola uhradená.
V aktuálnej verzii nie je možné doklady o úhrade súvisiace s vykázaním DPH opravovať. Doklad je
možné zmazať a zaevidovať znova.

Účtovná jednotka, ktorá neuplatňuje osobitnú úpravu:
Pri evidovaní odberateľských faktúr nedošlo k žiadnej zmene, t.j. zápis do evidencie DPH prebehne
v momente zaevidovania odberateľskej faktúry a DPH bude vykázaná podľa dátumu zdaniteľného
plnenia.
Ak takáto účtovná jednotka eviduje faktúru od partnera, ktorý osobitnú úpravu uplatňuje, musí túto
skutočnosť označiť na hlavičke dodávateľskej faktúry.
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V takomto prípade pri vykázaní DPH platí rovnaký princíp ako pri účtovných jednotkách, ktoré
uplatňujú osobitnú úpravu. Viď príklad vyššie.
PÚ - Postup pri evidencii odberateľských a dodávateľských faktúr a ich úhrad
Účtovná jednotka, ktorá uplatňuje osobitnú úpravu:
Po zaevidovaní odberateľskej alebo dodávateľskej faktúry nebude hodnota DPH z týchto faktúr
automaticky zapísaná do evidencie DPH tak ako to bolo v predchádzajúcich verziách. Takto
evidované faktúry majú túto skutočnosť zobrazenú v hlavičke faktúry.

Skutočnosť, že účtovná jednotka uplatňuje osobitnú úpravu je vyznačená na tlačovej zostave
odberateľskej faktúry.

Zápis do DPH bude aktualizovaný na základe úhrady pomernou čiastkou podľa výšky úhrady
a hodnoty faktúry.
Príklad:
-

položky DF, celková suma faktúry 650 €

-

úhrada DF v účtovom denníku v sume 200 € (úhrada v hotovosti)
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-

zápis v evidencii DPH po tejto úhrade

Rovnaký princíp platí pre bezhotovostnú úhradu prípadne úhradu započítaním (interný doklad).
Účtovná jednotka, ktorá neuplatňuje osobitnú úpravu:
Pri evidovaní odberateľských faktúr nedošlo k žiadnej zmene, t.j. zápis do evidencie DPH prebehne
v momente zaevidovania odberateľskej faktúry a DPH bude vykázaná podľa dátumu zdaniteľného
plnenia.
Ak takáto účtovná jednotka eviduje faktúru od partnera, ktorý osobitnú úpravu uplatňuje, musí túto
skutočnosť označiť na hlavičke dodávateľskej faktúry.

V takomto prípade pri vykázaní DPH platí rovnaký princíp ako pri účtovných jednotkách, ktoré
uplatňujú osobitnú úpravu. Viď príklad vyššie.

JÚ, PÚ – prenos daňovej povinnosti
Účtovná jednotka, ktorá prenáša daňovú povinnosť na odberateľa vyznačí túto skutočnosť na hlavičke
odberateľskej faktúry.
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V položkách takejto faktúry sa použije kód DPH „999“ (nevstupuje do DPH).
Tabuľka mzdových konštánt
Vo verzii boli doplnené hodnoty do tabuľky mzdových konštánt, platné pre rok 2016.
Evidenčný list dôchodkového poistenia (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – ELDP)
Od 4. 1. 2016 budú môcť zamestnávatelia evidenčné listy dôchodkového poistenia (ELDP) zasielať
elektronicky vo forme XML súboru. ELDP sa v tomto formáte dá zasielať aj hromadne.
Ak chce používateľ vygenerovať hromadný ELDP, postupuje nasledovne:
 Pred generovaním hromadného ELDP musia byť ELDP zamestnancov za príslušné
obdobie už upravené.
 Označí zamestnancov, ktorých chce zahrnúť do hromadného ELDP.
 Stlačí tlačidlo „1 ELDP“ a vyplní údaje potrebné pre tlač alebo generovanie XML
súboru.
Pre úpravu a generovanie ELDP jednotlivca sa postup nemení.
Pri generovaní XML súboru sa vždy ELDP aj vytlačí.
Do programu bolo doplnené aj nové metodické usmernenie pre zamestnávateľov.
Pomôcka pre výpočet sumy exekučnej zrážky (Evidencia – Zamestnanci – mzdy –
Výpočet mzdy)
Pomôcka bola doplnená o výpočet pre poberateľa dôchodkových dávok.
Kolektív tvorcov programu basic.sk
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