Sprievodný list

SofComs.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Program

basic.sk

Dátum

21.06.2019

Autor

Ing. J. Malíček , Z. Patka

Verzia

3.03.13

Hot - line

044/562 41 97 - 8

Vážený používateľ programu basic.sk,
update programu 3.03.13 obsahuje nasledovné zmeny:
Zmena výšky stravného .................................................................................................................................................... 2
Zmena súm životného minima ......................................................................................................................................... 2
Verzia 3.03.12 .................................................................................................................................................................. 3
Zmena výšky základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel ............................................................... 3
Verzia 3.03.11 .................................................................................................................................................................. 3
Podvojné účtovníctvo – zaúčtovanie vyšlých faktúr ........................................................................................................ 3
Zmena podmienky pri vyplatení 13. platu ....................................................................................................................... 3

Verziu nainštaluje do účtovného obdobia roku 2019 na verziu 3.03.01 alebo vyššiu.

Zmena výšky stravného
Verzia obsahuje aktualizovanú tabuľku stravného podľa nového Opatrenia Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného č. 176/2019 Z.z. platného od
1.7.2019
Sumy stravného pre pracovné cesty sa zvýšia nasledovne:
• pre časové pásmo 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,80 eura na 5,10 eura,
• pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,10 eura na 7,60
eura,
• pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,90 eura na 11,60 eura.

Zmena súm životného minima
Od 1.7.2019 bola v tabuľke mzdových konštánt aktualizovaná suma životného minima podľa
Opatrenia č. 183/2019 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky o úprave súm životného minima.
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Verzia 3.03.12
Zmena výšky základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel
Verzia obsahuje aktualizovanú tabuľku cestovných náhrad podľa Opatrenia Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 143/2019 Z. z. o sumách základnej náhrady za
používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách platné od 1.6.2019.
Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre:
a) jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,053 eura,
b) osobné cestné motorové vozidlá je 0,193 eura.

Verzia 3.03.11
Podvojné účtovníctvo – zaúčtovanie vyšlých faktúr
Oprava nesprávneho účtovania vyšlých faktúr, do ktorých bola pripojená zálohová daňová faktúra.
Nesprávne účtovanie sa prejavilo len od verzie 3.03.10. Ak boli teda takéto VF zaúčtované vo verzii
3.03.10 je potrebné zrušiť účtovanie v evidencii VF a znova ich zaúčtovať v aktuálnej verzii. Všetky
ostatné zápisy (evidencia DPH, úhrady, ...) sú správne a nie sú potrebné žiadne korekcie.
Zmena podmienky pri vyplatení 13. platu
Od 1. 3. 2019 vstúpila do platnosti novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Novela mení
podmienky pre oslobodenie od dane peňažného plnenia vyplateného pri príležitosti letnej dovolenky.
Výška tohto peňažného plnenia musí byť najmenej 500,00 € (namiesto priemerného mesačného
zárobku). Podmienka doby zamestnania sa nezmenila. Zmena bola zapracovaná do programu.
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