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Evidencia – Zamestnanci – mzdy - doplnenie aktualizovaných formulárov



V časti Evidencia – Zamestnanci – mzdy boli doplnené nasledujúce formuláre:
Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za
rok 2017.
Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu.
Formulár je platný pre rok 2018.

Uvedené formuláre je možné vytlačiť v inštalácii programu pre účtovné obdobie roku 2018.
Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO - upozornenie
Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby za rok 2017 je možné tlačiť aj v inštalácii
programu pre účtovné obdobie roku 2018 po nastavení obdobia na rok 2017.
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ: "A"
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ: "A" za rok 2017 je rovnaké ako za rok
2016 s tou výnimkou, že za rok 2017 sa nevypĺňajú riadky 35 a 39. V prípade, že ste pred vydaním
verzie 3.01.01 vytvorili daňové priznanie a mali ste vyplnené riadky 35 a 39, je potrebné daňové
priznanie vytvoriť znovu.
Daňové priznanie DPH
Zapracované daňové priznanie DPH platné od 01.01.2018 v listinnej aj elektronickej podobe
vrátane poučenia k vyplneniu daňového priznania.
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
Zapracované daňové priznanie k dani z motorových vozidiel je rovnaké ako v roku 2016.
Daňové priznanie za rok 2017 vytvorte v účtovnom období 2017.
Poznámka: V súčasnej dobe Finančná správa zasiela do schránky správ daňových subjektov
informáciu o vytvorenom vstupnom súbore vo formáte XML s predvyplneným daňovým priznaním k
dani z motorových vozidiel podľa predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. Tento súbor si môžete
uložiť do počítača a následne ho načítať do formulára pre daň z motorových vozidiel na portáli
Finančnej správy (nie do programu basic.sk!).
Opravy predchádzajúcej verzie




Oprava tlačovej zostavy Obratová predvaha - netlačili sa počiatočné stavy účtov
Tlač vyšlých faktúr - netlačil sa QR kód
Tlač výsledovky - netlačil sa názov zostavy
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Obsah verzie 3.01.11 (3.02.01)
Uzávierka – Inštalácia nového účtovného obdobia
V menu Uzávierka je sprístupnená voľba Inštalácia nového účtovného obdobia. Slúži na
vytvorenie inštalácie programu basic.sk pre rok 2018. Postup pre vytvorenie sa nemení, je rovnaký
ako predchádzajúci rok. Odporúčame riadiť sa pokynmi na obrazovke.

Jednoduché účtovníctvo – automatické číslovanie dokladov v peňažnom denníku
V aktuálnej verzii je doplnená možnosť nastaviť automatické číslovanie dokladov v peňažnom
denníku. Číslovanie nastavíte v menu Evidencia/Peňažný denník tlačidlo Služby voľba Nastavenie
číslovania dokladov.

Po výbere program otvorí okno s nastavením:
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Popis nastavení:
Automatické číslovanie pokladničných dokladov – základný parameter pre nastavenie číslovania.
V prípade, že nie je zapnuté automatické číslovanie ani jedného typu dokladu, program funguje
rovnako ako v predchádzajúcich verziách.
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Ak je parameter zapnutý zmení sa vstupná obrazovka dokladu:

Číslo účtovného dokladu je presunuté do časti, v ktorej sú už zadané informácie o pohybe finančných
prostriedkov (príjem, výdaj) a o spôsobe platby (pokladňa, banka, ...).
Zapnutie automatického číslovania aspoň jedného typu dokladu vždy zmení vstupnú obrazovku.
Doklady vo všetkých pokladniach v jednom číselnom rade – v okne nižšie je zoznam firemných
pokladní. Pri zapnutom parametri budú všetky doklady zo všetkých pokladní číslované v jednom
číselnom rade podľa nastavenia v ďalšej časti.
Pri vypnutom parametri je potrebné nastaviť číslovanie pre každú pokladňu osobitne.Vybrať príslušnú
pokladňu je potrebné kliknutím ľavého tlačidla myši na riadok s danou pokladňou v zozname. Vybratú
pokladňu označuje znak trojuholníka v zozname pokladní.
Ak na niektorej z pokladní nevyplníte parametre číslovania pri evidovaní dokladu v tejto pokladni bude
číslo dokladu prázdne a bude ho potrebné vyplniť ručne.
Osobitne číslovať príjmové aj výdavkové doklady – zapnutie a vypnutie parametra mení
obrazovku pre nastavenie číslovania v pokladni. Pri zapnutom je možné zadať prefix a prvé číslo
číselného radu pre oba typy osobitne. Pre oba typy je spoločný počet číslic v čísle dokladu. Prefix
môže obsahovať maximálne 2 alfanumerické znaky, počet číslic je maximálne 6. Výsledné číslo
dokladu môže mať maximálne 8 znakov.
Pri vypnutom parametri sú prefix aj počiatočné číslo dokladu pre oba typy spoločné.
Poznámka:Prefix nesmie obsahovať znak *
Všetky zadané hodnoty je potrebné potvrdiť tlačidlom Zápis pre každú pokladňu.
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Automatické číslovanie bankových výpisov – základný parameter pre nastavenie číslovania.
Dokladyvšetkýchbankových účtov v jednom číselnom rade – v okne nižšie je zoznam bankových
účtov firmy. Pri zapnutom parametri budú všetky doklady zo všetkých účtov číslované v jednom
číselnom rade podľa nastavenia v ďalšej časti.
Pri vypnutom parametri je potrebné nastaviť číslovanie pre každý účet osobitne. Vybrať príslušný účet
je potrebné kliknutím ľavého tlačidla myši na riadok s daným účtom v zozname. Vybratý účet označuje
znak trojuholníka v zozname účtov.
Ak na niektorom z účtov nevyplníte parametre číslovania pri evidovaní dokladu na tomto účte bude
číslo dokladu prázdne a bude ho potrebné vyplniť ručne.
Po zápise nezvyšovať číslo dokladu – pri zapnutom parametri bude číslo na doklade vždy rovnaké
(evidencia viacerých položiek jedného výpisu) až do zmeny. Pri vypnutom parametri bude mať každá
položka nové číslo.
Všetky zadané hodnoty je potrebné potvrdiť tlačidlom Zápis pre každý účet.
Automatické číslovanie interných dokladov - platia rovnaké pravidlá, nastavenie je zrejmé
z obrazovky

Automatické číslovanie všetkých dokladov– zapnutie parametra spôsobí vypnutie
predchádzajúcich nastavení vyššie v okne. Všetky doklady bez ohľadu na zdroj financií (pokladňa,
banka, ...) a typ transakcie (príjem, výdaj) budú číslované v jednej číselnej rade v poradí ako budú
zapisované.
Automatické číslovanie dokladov funguje len v evidencii v peňažnom denníku. Zápisy úhrad
v pohľadávkach a záväzkoch nebudú číslované automaticky a číslo je potrebné zadať ručne.
Kontrola zaplatených zálohových faktúr
V evidencii dodávateľských a odberateľských faktúr je doplnené tlačidlo na kontrolu vystavenia
daňového dokladu k zaplatenej zálohovej faktúre. Tlačidlo v oboch evidenciách sa nachádza v dolnej
časti obrazovky.

Po stlačení program zobrazí zoznam zálohových faktúr ku ktorým nebol vystavený daňový doklad.

Doplnenie číselníka KOV pre roky 2016 a 2017
Číselník odborov vzdelania KOV bol aktualizovaný pre roky 2016 a 2017. Číselník sa používa pri
štatistickom zisťovaní ceny práce (ISCP) firmou TREXIMA.

Kolektív tvorcov programu basic.sk
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