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Zmeny vo verzii 3.02.13
Hromadné zadávanie oznámení zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa
poistného na verejné zdravotné poistenie
V evidencii oznámení bola doplnená nová služba a to hromadné zadávanie oznámení. Služba je
určená pre zamestnancov pracujúcich na základe dohody. Pomocou tejto služby môže používateľ
zadať oznámenia pre jedného zamestnanca na celý mesiac v jednom kroku.
Po stlačení tlačidla „Hromadné zadávanie“ sa zobrazí okno pre hromadné zadanie oznámení. Do
výberu zamestnancov sú ponúknutí iba zamestnanci pracujúci na dohodu. Po výbere zamestnanca
používateľ označí dni, kedy zamestnanec pracoval. Po stlačení tlačidla „Zápis“ program automaticky
vygeneruje oznámenia (prihlášky a odhlášky) na označené dni.
Evidencia právnych vzťahov zamestnanca
V súvislosti s 13. a 14. platom, kedy je potrebné zistiť dĺžku nepretržitého trvania právneho vzťahu
zamestnanca u zamestnávateľa, bola do kmeňových údajov zamestnanca na záložku „Dokumentácia“
doplnená evidencia právnych vzťahov.
Evidencia
by
mala
obsahovať
všetky
právne
vzťahy
zamestnanca
u tohto
zamestnávateľa.Konverziou sa doplnia záznamy o právnych vzťahoch, ktoré sú evidované
v systéme.Používateľ by mal doplniť použitím tlačidla „Nový záznam“ právne vzťahy, ktoré systém už
neobsahuje. Celý zoznam právnych vzťahov zamestnanca je zobrazovaný na ktoromkoľvek právnom
vzťahu zamestnanca.
Novela zákona o sociálnom poistení platná od 1.7.2018 – dôchodca dohodár
Novela zákona sa týka zamestnancov pracujúcich na základe dohody. Od 1.7.2018 si budú môcť
uplatniť právo na výnimku z platenia poistného dohodári, ktorí poberajú niektorý z uvedených
dôchodkov:
 starobný dôchodok,
 predčasný starobný dôchodok,
 invalidný dôchodok <= 70%,
 invalidný dôchodok > 70%,
 invalidný dôchodok v dôchodkovom veku <= 70%,
 invalidný dôchodok v dôchodkovom veku > 70%,
 výsluhový v dôchodkovom veku
 invalidný výsluhový dôchodok
Pre týchto zamestnancov sa v kmeňových údajoch sprístupní tlačidlo „Výnimka“. Pomocou tohto
tlačidla používateľ označí mesiace, v ktorých si zamestnanec uplatňuje výnimku na základe
zamestnancom predloženého oznámenia a čestného vyhlásenia. Toto tlačivo bolo doplnené do
programu v časti Evidencia / Zamestnanci – mzdy / Tlač (17 – Oznámenie a čestné vyhlásenie
(študenti, dôchodcovia)).
Postup pri vyhotovení RLFO (uvedené príklady sú pre DoVP pravidelný príjem, rovnako sa
postupuje aj u ostatných typov dohôd, len sa použijú kódy zodpovedajúce typu dohody):


Ak dohodár nastúpi v období po 6. mesiaci 2018 a neuplatňuje si výnimku, používateľ ho
prihlási kódom 3 (ZECD1).
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Ak dohodár nastúpi v období po 6. mesiaci 2018 a výnimku si uplatňuje od dátumu nástupu,
používateľ ho prihlási kódom 33 (ZECD1B).



Ak dohodár nastúpil pred 1.7.2018 a od 1.7.2018 si začne uplatňovať výnimku a jeho príjem
neprekročí sumu 200 €, používateľ ho odhlási z DP kódom 19 (ZECD1DPP).



Ak dohodár nastúpil pred 1.7.2018 a od 1.7.2018 si začne uplatňovať výnimku a jeho príjem
je vyšší ako 200 €, používateľ nepodáva RLFO.



Ak bol dohodár odhlásený z dôchodkového poistenia (t.j., uplatňoval si výnimku a jeho príjem
v predchádzajúcich mesiacoch neprekročil 200 €) a v aktuálnom mesiaci príjem prekročil
sumu 200 €, je potrebné ho prihlásiť na dôchodkové poistenie kódom 19 (ZECD1DPP) – platí
od 7/2018.



Ak bol dohodár prihlásený na dôchodkové poistenie (t.j., uplatňoval si výnimku a jeho príjem
v predchádzajúcich mesiacoch prekročil 200 €) a v aktuálnom mesiaci príjem neprekročil
sumu 200 €, je potrebné ho odhlásiť z dôchodkového poistenia kódom 19 (ZECD1DPP) –
platí od 7/2018.

Od 1.7.2018 neplatí poistné na nemocenské poistenie poberateľ predčasného starobného dôchodku,
ktorý má uzatvorenú dohodu – pravidelný príjem. Program automaticky neprestavuje odvod poistného
na nemocenské poistenie v kmeňových údajoch zamestnanca po nainštalovaní novej verzie. Nie je
potrebné aby nastavenie prepínačov vykonal používateľ ručne. Po spustení výpočtu mzdy bude
používateľ upozornený na nesprávne nastavenie odvodu poistného a pokiaľ sa rozhodne pokračovať
vo výpočte, program nastaví prepínače podľa platnej legislatívy.

Ostatné zmeny



Podvojné účtovníctvo - pri tlači zostavy "Inventarizácia pokladne" je možné vybrať menu,
pokiaľ na účte pokladne boli účtované zápisy s rôznymi menami
Jednoduché účtovníctvo - použitím služby "Obraty pre DPH" je možné zistiť, či subjekt musí
byť platcom DPH, ak ním v súčasnosti je.
Opravy



Jednoduché účtovníctvo - oprava pri prečíslovaní dokladov - opravené prečíslovanie v
evidencii DPH.

Strana 3




Jednoduché účtovníctvo - tlač pokladničných dokladov z pokladničnej knihy - nesprávne sa
tlačil typ dokladu (príjmový namiesto výdavkový a naopak).
Podvojné účtovníctvo - pri zadávaní pokladničných a bankových dokladov sa po zápise
dokladu nesprávne zobrazoval stav účtu pokladne alebo banky.

Zmeny vo verzii 3.02.12
Evidencia – Odberateľské (vyšlé) faktúry – Prenesenie DPH
V aktuálnej verzii je prepracované vykazovanie prenesenej daňovej povinnosti z vystavených faktúr
platcom DPH pre odberateľa, ktorý je tiež platcom DPH. Pôvodný používaný kód DPH 269 je
nahradený kódom 990. K zmene došlo z dôvodu zjednotenia kódu DPH pre rôzne písmená §69 ods.
12.
Prenesenie DPH §69 ods. 12 písmeno j
-

pri tvorbe novej faktúry je potrebné v hlavičke dokladu označiť pole „Prenesenie DPH ....“

-

v položke faktúry program automaticky nastaví kód DPH 990. Kód nie je možné meniť.

Prenesenie DPH §69 ods. 12 okrem písmena j
-

pri tvorbe novej faktúry nie je potrebné na hlavičke dokladu označiť pole „Prenesenie DPH ....“
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-

v položke faktúry použiť kód DPH 990, program umožní vyplniť aj typ položky s prenesenou
DPH. Na takejto faktúre je možné kombinovať rôzne kódy DPH.

Ostatné zmeny
Vytvorenie kópie vyšlého dobropisu – povolená oprava pôvodného čísla faktúry na vytvorenej kópii
dokladu.
Tlač mesačného výkazu ZP – oprava chyby
V programe bola odstránená chyba, ktorá vznikla pri vytváraní mesačného výkazu ZP ak používateľ
neoznačil pole „Vygenerovať výkaz v elektronickej forme“.
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Zmeny vo verzii 3.02.11
Zvýšenie sadzieb stravného
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č.
283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného č. 148/2018 Z. z. stravné nasledovne:

Časové pásmo

Výška stravného

5 - 12 hod.

4,80 €

12 - 18 hod.

7,10 €

Nad 18 hod.

10,90 €

Opatrenie nadobúda účinnosť od 1. júna 2018.
V tejto súvislosti je v programe basic.sk upravená tabuľka sadzieb stravného (menu Číselníky
- Doplnkové číselníky - Stravné).
Posudzovanie doby zamestnania pri vyplácaní 13. alebo 14. platu
Pri zadávaní sumy 13. alebo 14. platu sa vyhodnocuje splnenie podmienok pre uplatnenie sumy
oslobodenej od platenia zdravotného poistenia alebo od zdaniteľného príjmu. Jednou z podmienok je
aj doba nepretržitého trvania právneho vzťahu zamestnanca. Program vyhodnocuje túto dobu len na
aktuálnom právnom vzťahu a do úvahy neberie predchádzajúce právne vzťahy, ktoré na seba
nadväzovali. Preto ak program vyhodnotí, že na počítanom právnom vzťahu zamestnanec nespĺňa
podmienku doby zamestnania, program ponúkne používateľovi otázku, či bola podmienka
zamestnania splnená.
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Zmeny vo verzii 3.02.10
Evidencia – Dodávateľské (došlé) faktúry
Počas evidovania dodávateľskej faktúry je doplnená možnosť výberu bankového účtu partnera, na
ktorý bude faktúra uhradená. Na zaevidovaný bankový účet bude v prípade potreby vygenerovaný aj
prevodný príkaz.

Evidencia – Odberateľské (vyšlé) faktúry
V okne so zoznamom vystavených faktúr pribudol stĺpec Číslo faktúry dodávateľa. Stĺpec sa zobrazuje
vpravo vedľa čísla faktúry a len v prípade, že je zapnutý parameter Evidencia VF v inom programe
(menu Služby/Konfigurácia programu/Parametre programu záložka Parametre účtovnej jednotky
záložka Nastavenie fakturácie v ľavej spodnej časti obrazovky zaškrtávacie pole Evidencia VF v inom
programe).
Zákazky
Pri tvorbe zákazky je dovolené v hlavičke zákazky zadať kód DPH 990 – prenos DPH vykázaná v KV
DPH. Tieto kódy sú následne prenesené do vystavovanej faktúry. Tiež je dovolené tento kód zadať
v menu Číselníky/Číselník zákaziek/Číselník služieb do novo vytváraných služieb.
Jednoduché účtovníctvo – ostatné úpravy




Peňažný denník – pod tlačidlo Služby pribudlo nové usporiadanie peňažného denníka podľa
dátumu, druhu PP (hotovosť, účet) a v rámci druhu podľa čísla dokladu
Peňažný denník – oprava výpočtu DPH pri evidovaní dokladov s kódmi DPH pre
samozdanenie
Majetok – oprava chyby pri uzávierke majetku, ak je evidencia majetku prázdna
Podvojné účtovníctvo – ostatné úpravy





Účtový denník – nová zostava Opis zaúčtovaných dokladov. Zostava je vždy tvorená len
z označených dokladov. Jej usporiadanie vychádza zo zostavy, ktorá vznikne automaticky pri
zaúčtovaní dokladov v ostatných evidenciách mimo účtový denník.
Položkovitý denník – do zostavy Opis denníka sú doplnené stĺpce pre tlač cudzej meny pre
stranu MD aj DAL. Tiež je opravená tlač tejto zostavy v prípade, že pred tlačou bol použitý
zložitý filter.
Položkovitý denník – nová zostava Výsledovka stredisková. V prípade účtovania vybraných
účtov aj na strediská Výsledovka stredisková zahrnutie do výpočtu len tie účty, na ktorých bolo
zaúčtované aj stredisko. Zostava Výsledovka zahrnutie do výpočtu všetky účty podľa
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definovania výsledovky (Číselníky/Číselníky pre PÚ/Výkazy/Výsledovka) bez ohľadu na to, či
na nich boli alebo neboli účtované strediská.
Dodávateľské faktúry – opravená tlač Likvidačného listu ak na položkách faktúry boli použité
rôzne kódy DPH
Novela Zákonníka práce a zmeny zákona o zdravotnom poistení, sociálnom poistení
a zákona o dani z príjmov

Od 1. 5. 2018 nadobúda účinnosť zákon č. 63/2018 Z. z. Tento zákon mení a dopĺňa uvedené
zákony. V súvislosti s týmto zákonom boli do programu dopracované nasledovné zmeny:
Tabuľka mzdových konštánt - do tabuľky boli doplnené polia:




Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu
Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu
Zvýšenie odmeny dohodára za sviatok

Nové polia sa nachádzajú na záložke „Firemné údaje“, ktorá sa inštaláciou verzie neaktualizuje. Preto
je potrebné, aby používateľ vykonal v príslušných mesiacoch naplnenie hodnôt polí, použitím tlačidla
„Oprava záznamu“. Rovnaký postup je potrebné použiť pri oprave hodnôt, ktoré boli v zákone
zmenené (mzdové zvýhodnenie za sviatok, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu).
Pri výpočte príspevku zamestnávateľa za stravné lístky sa zmenilo zaokrúhľovanie. Od 1. 5. 2018 sa
príspevok zamestnávateľa v kalkulačke výpočtu doplatku za stravné lístky zaokrúhľuje na eurocenty
nahor.
Import údajov - import mesačnej dochádzky z dochádzkového systému bol rozšírený o možnosť
importovať hodiny odpracované v sobotu a hodiny odpracované v nedeľu. Podrobné informácie sa
nachádzajú v metodickom pokyne.
Výpočet mzdy - do výpočtu mzdy boli doplnené polia:





Za sobotu – ide o mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu
Za nedeľu – ide o mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu
13. alebo 14. plat – ide o mzdu poskytnutú zamestnancovi pri príležitosti
obdobia letných dovoleniek alebo vianočných sviatkov.Pole je prístupne iba pri
výpočte mzdy za mesiac máj a november
Priemer mesačný – údaj sa zobrazuje na informačnom paneli v pravej časti
okna výpočtu a iba pri výpočte mzdy za mesiac máj a november.

Pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd, boli vo výpočte mzdy sprístupnené
poliaza nočnú prácu, za sviatok (u dohodára ide o zvýšenie odmeny o príplatok za prácu vo sviatok),za

prostredie, za sobotu a za nedeľu.
Pri výpočte priemerného zárobku na pracovnoprávne účely sa zmenilo posudzovanie rozhodujúceho
obdobia. Posudzuje sa, či zamestnanec odpracoval aspoň 21 dní namiesto 22 a 168 hodín namiesto
170. Prvý krát sa toto posudzovanie použije v mesiaci júl 2018 pri výpočte priemerného zárobku za
druhý štvrťrok.
Tlač – Personálne a mzdové informácie (v evidencii „Zamestnanci – mzdy“, tlačidlo „T – tlač“,
voľba “Personálne a mzdové informácie“)
Personálne a mzdové informácie boli rozšírené o tlačovú zostavu „Podmienky pre 13. alebo 14. plat“.
Zostava obsahuje zoznam zamestnancov s informáciou, či daný zamestnanec spĺňa podmienky pre
oslobodenie zákonom stanovenej sumy 13. alebo 14. platu od dane (a od platenia poistného).Zostava
má pomôcť používateľovi pri návrhu výšky 13. alebo 14. platu ešte pred výpočtom mzdy.
Mesačný výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie
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Od 1. 6. 2018 je mesačný výkaz ZP doplnený o sumu plnenia oslobodenú od platenia poistného.
Mesačné výkazy sa budú generovať (tlačiť) v novom formáte od uvedeného dátumu.
Zaúčtovanie miezd v podvojnom účtovníctve
V predkontačnej tabuľke v menu „Číselníky / Číselníky pre PÚ / Predkontačné tabuľky / Zamestnanci Mzdy“ je potrebné nastaviť účty na nových prvkoch podľa vlastného účtovného rozvrhu.
Tlačové zostavy – v súvislosti so zmenami v programe boli upravené nasledujúce tlačové zostavy:
 Výplatné pásky
 Rekapitulácia
 Mesačný výkaz preddavkov na ZP
 Zoznam platiteľov ZP
 Mesačný prehľad zrazenej dane
 Prehľad zrazenej dane – zoznam zamestnancov
 Mzdové listy
 Štvrťročné priemery
 Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO
 Potvrdenie o príjme
 Kumulácia miezd
 Rekapitulácia zrazených daní
Príručka mzdára

Pre mzdových účtovníkov bola do programu doplnená príručka „ Personálna a mzdová
evidencia v programe basic.sk“. Ide o používateľskú dokumentáciu k programu basic.sk , ktorá sa
zaoberá spracovaním miezd. Používateľ si môže príručku zobraziť stlačením tlačidla so symbolom „?“,
ktoré sa nachádza na ovládacom paneli v ľavej časti obrazovky v evidencii zamestnanci mzdy a pri
tlači tlačových zostáv.
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Kolektív tvorcov programu basic.sk

Strana 10

