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Zdravotné poistenie
Novela zákona č. 580/2004 o zdravotnom poistení, ktorá platí od 1.1.2017 ruší maximálny
vymeriavací základ pre zdravotné poistenie. V súvislosti s touto novelou boli v programe upravené:
 Tabuľka mzdových konštánt – pre rok 2017 sa maximálny vymeriavací základ ZP
nezobrazuje
 V okne pre opravu poistného vo výpočte mzdy pre rok 2017 sa na mieste maximálneho
vymeriavacieho základu pre ZP vypíše „neurčený“
 Výpočet mzdy – maximálny vymeriavací základ ZP pre rok 2017 sa nekontroluje.
Ročné zúčtovanie dane (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Ročné zúčt. dane)
Do programu bolo dopracované ročné zúčtovanie dane (RZD) za rok 2016
Ţiadosť o vykonanie RZD ako aj RZD sa spúšťa v účtovnom období 2017.
Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby (Tlače – Zamestnanci – mzdy –
Osobná evidencia – Potvrdenie o zdaniteľnej mzde)
Do programu bolo dopracované potvrdenie platné pre rok 2017.
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 2016. Hlásenie sa spúšťa v inštalácii programu
pre rok 2017.
Uzávierka - Daňové priznanie
Verzia obsahuje nové tlačivo daňového priznania FO typ "B". Tlačivo je moţné spracovať v
listinnej podobe. V čase vydania verzie programu nebola sluţba dostupná na portáli Finančnej správy.
Po jej sprístupnení bude zverejnená nová verzia programu, ktorá bude mať zapracované daňové
priznanie v elektronickej podobe.
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Verzia 2.12.10 (3.03.01)
Systémové zmeny
Prechod na vyššiu verziu programovacieho jazyka z dôvodu dostupnosti nových funkcií.
Uzávierka - DP z motorových vozidiel
Uvoľnená funkcia vytvorenia daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2016.
Daňové priznanie vykonajte v účtovnom období 2016.
Úvodná obrazovka – Rýchle tlačidlá
Na úvodnej obrazovke pribudli nové, tzv. rýchle tlačidlá. Pouţitím tlačidla sa môţete okamţite
prepnúť do príslušnej evidencie.

Uzávierka – Inštalácia nového účtovného obdobia
V menu Uzávierka je sprístupnená voľba Inštalácia nového účtovného obdobia. Slúţi na
vytvorenie inštalácie programu basic.sk pre rok 2017. Postup pre vytvorenie sa nemení, je rovnaký
ako predchádzajúci rok. Odporúčame riadiť sa pokynmi na obrazovke.
Prenesenie DPH § 69 j) – Kontrolný výkaz DPH od 1.1.2017
V prípade, ţe na hlavičke vyšlej faktúry označíte pole Prenesenie daňovej povinnosti program
v poloţkách takejto faktúry nastaví kód DPH „990“. Tento kód nie je moţné zmeniť. Poloţky s kódom
„990“ sa zapíšu do Evidencie DPH a budú v zdaňovacom období od januára 2017 vykázané v KV
DPH v oddiely A.2. Do priznania DPH sa nevykáţu. Zmena sa prejaví len v inštalácii pre rok 2017. Pre
rok 2016 platia rovnaké pravidlá ako doteraz, t.j. do poloţiek VF je potrebné pouţiť kód „999“.
Konfigurácia programu – tlač QR kódu na vyšlých faktúrach
V menu Sluţby/Konfigurácia programu/Parametre programu záloţka Parametre účtovnej
jednotky a potom záloţka Nastavenie fakturácie pribudol parameter Tlačiť QR kód na faktúrach. Po
jeho zapnutí sa na VF vytlačí QR kód, ktorý obsahuje platobné údaje z faktúry (vaše číslo účtu, VS,
suma, ...).
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QR kód nebude vytlačený na vlastných tlačových zostavách (zostavy špeciálne upravené podľa
poţiadaviek uţívateľa).
Evidencia - Pohľadávky a záväzky - Došlé faktúry
Do evidencie bola dopracovaná sluţba "QR kód", ktorá zobrazí na obrazovke QR kód
zaevidovanej došlej faktúry. Tento je moţné z obrazovky zosnímať do mobilnej aplikácie banky
podporujúcej úhrady cez QR kód prostredníctvom smartfónu alebo tabletu a takto vykonať úhradu.
Podmienkou je, aby boli správne vyplnené údaje IBAN, BIC, dátum splatnosti, variabilný symbol,
konštantný symbol a čiastka.
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JÚ – Evidencia – Peňažný denník – nová vstupná obrazovka
Z dôvodu uľahčenia zadávania dokladov do peňaţného denníka pri rozdelení DPH na nárokovateľnú
DPH a DPH bez nároku je zmenená vstupná obrazovka.

V časti pre zadanie finančnej hodnoty sú riadky rozdelené na dva zápisy. V kaţdom z nich je
moţné zadať percentá v akom pomere je doklad delený z hľadiska uplatnenia nákladov a DPH. Pomer
je moţné zadať ľubovoľný, po zadaní percenta do prvého riadku je druhá hodnota dopočítaná do
100%.
Ak evidovaný doklad nie je potrebné z tohto hľadiska deliť, v prvom riadku dokladu ponecháte
preddefinovanú hodnotu 100%.
Takýto zápis je moţné pouţiť aj v kombinácii s tlačidlom Úhrada.
Služby – Pripomienky úloh
Do programu bola dopracovaná nová evidencia – Pripomienky úloh. Evidenciu je moţné
spustiť cez rýchle tlačidlo na úvodnej obrazovke alebo cez menu „Sluţby – Pripomienky úloh“.
Pri prvom spustení evidencie sa pouţívateľovi zobrazí okno na nastavenie pripomienok pre
automatické generovanie pripomienok z jednotlivých evidencií.Po označení jednotlivej evidencie má
pouţívateľ moţnosť sledovať výšku neuhradených vyšlých alebo došlých faktúr napríklad 3 dni pred
alebo po splatnosti, pripomenúť platnosť emisnej a technickej kontroly na vozidlách alebo pripomenúť,
ţe sa blíţi dátum ukončenia zmluvy na dobu určitú u zamestnancov.
Nastavenie automatického generovania pripomienok je moţné upravovať kedykoľvek po
kliknutí na tlačidlo „Nastavenie“ v evidencii „Pripomienky úloh“.
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Do evidencie je moţné pridávať záznamy pouţitím tlačidla „Nový záznam“. Pri ručne
zaevidovanej pripomienke má pouţívateľ moţnosť priradiť k pripomienke akýkoľvek súbor uloţený
v počítači alebo na sieti alebo nastaviť pouţívateľov, ktorí vidia túto pripomienku.

V evidencii sú zobrazované všetky pripomienky úloh podľa dátumu a priority, ktoré nie sú
označené ako „splnené“. Pouţívateľ si má moţnosť cez filter zobraziť aj pripomienky „splnené“ alebo
pouţiť filter pre zobrazenie pripomienok konkrétnej evidencie.
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Na označenie pripomienky ako „splnenej“ alebo „nesplnenej“ pouţite tlačidlo
„Splnené/nesplnené“. Tlačidlo „kópia“ vám pomôţe vytvoriť jednu alebo viac kópií uţ zaevidovanej
pripomienky.
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Hromadná tlač vybraných formulárov (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Tlač)
Pre hromadnú tlač boli upravené nasledujúce formuláre:
 Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzickej osoby
 Ţiadosť o vykonanie RZD
 Zápočtový list zamestnanca
 Ukončenie dohody – nový formulár.
Uvedené formuláre je moţné tlačiť ako dokument aplikácie MS WORD a aj ako PDF dokument
a nevyplnený PDF dokument. Hromadná tlač nad označenými zamestnancami je moţná iba ak sa
formulár tlačí ako PDF dokument.
Ukončenie dohody – ide o nový formulár, ktorý slúţi akodohoda o ukončení právneho vzťahu, ktorý
vznikol na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Prezenčná listina (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Tlač – Personálne informácie)
Tlač prezenčnej listiny bola upravená a pouţívateľ si môţe pred tlačou tejto
premenovať zostavu a určiť, či sa na zostavu vytlačí názov akcie, miesto konania, dátum
a bydlisko zamestnanca. Ak nie sú označené polia pred týmito poloţkami, tak na tlačovej
nebudú uvedené. Tieto úpravy zabezpečia, aby tlačová zostava mohla byť pouţitá aj ako
zamestnancov.

zostavy
konania
zostave
zoznam

Počty zamestnancov ku dňu (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Tlač – Personálne
informácie)
Prehľad počtu zamestnancov ku dňu bol rozšírený o moţnosť tlače všetkých zamestnancov.
Automatické dopĺňanie PSČ (Evidencia – Zamestnanci – mzdy)
Do programu bola dopracovaná funkcia, ktorá zabezpečí automatické doplnenie PSČ pri
vypĺňaní poľa „Obec“ v kmeňových údajoch zamestnanca.
Výpočet doplatku na stravné lístky k dátumu
Do kalkulačky pre výpočet doplatku zamestnávateľa za stravné lístky bol doplnený dátum ku
ktorému sa má výpočet realizovať. Štandardne je ponúkaný systémový (aktuálny dátum), tento si
môţe pouţívateľ zmeniť podľa potreby.
Prevodné príkazy (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Prevodné príkazy)
Pokiaľ mal pouţívateľ označený parameter „Prevodné príkazy generovať bez mien
zamestnancov“, bolo pole „Názov partnera“ v prevodnom príkaze prázdne a vznikali problémy pri
komunikácii s bankou. Preto ak sú prevodné príkazy generované bez mien zamestnancov, do poľa
„Názov partnera“ sa naplní text pre mzdu „MZDA mmrrrr“, pre zráţku „ZRÁŢKA mmrrrr“, pre zálohu
„ZÁLOHA mmrrrr“ a pre zráţku na spoločný účet „Spoločný účet“, kde „mm“ je mesiac a „rrrr“ je rok za
ktorý je prevodný príkaz vyhotovený.

Kolektív tvorcov programu basic.sk
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