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Cenník pri prechode na novú verziu 
INSYPO (upgrade) 

 
Uvedené ceny platia len pre užívateľov, ktorí vlastnia príslušnú licenciu 
programu. V prípade rozšírenia licencie pre väčší počet užívateľov je potrebné 
doplatiť aj poplatok za rozšírenie licencie ! 

CENY pre prechod z verzie 2015 na verziu 2016 
INSYPOJ          MALÁ FIRMA   VELKÁ FIRMA        
1 užívate ľ             44 €          88 €      
do 5 užívate ľov        66 €         110 €      
do 10 užívate ľov       77 €         122 €      
nad 10 užívate ľov      88 €         132 €      
 
INSYPOP          MALÁ FIRMA   VELKÁ FIRMA      
1 užívate ľ             88 €         176 €      
do 5 užívate ľov       132 €         220 €      
do 10 užívate ľov      154 €         242 €      
nad 10 užívate ľov     176 €         264 €      
  
CENY pre prechod z verzie 2014 a nižšej na verziu 
2016 
INSYPOJ          MALÁ FIRMA   VELKÁ FIRMA      
1 užívate ľ             56 €         110 €      
do 5 užívate ľov        83 €         139 €      
do 10 užívate ľov       94 €         149 €      
nad 10 užívate ľov     110 €         166 €      
 
INSYPOP          MALÁ FIRMA   VELKÁ FIRMA      
1 užívate ľ            110 €         220 €      
do 5 užívate ľov       166 €         276 €      
do 10 užívate ľov      188 €         298 €      
nad 10 užívate ľov     220 €         330 €      
 
  
Príplatok za sie ťovú verziu: INSYPOJ – 34 €   
                             INSYPOP – 67 €   
Distribu čné náklady (len ke ď program posielame na 
CD): 7 €    

Ceny sú bez DPH. 
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Inštalovanie a objednávka 

Prechod z nižších verzií programov na verziu 2016 je automatizovaný, po 
nainštalovaní novej verzie zadávajú sa iba nové licencie platné pre verziu 2016. 
Údaje sú automaticky prevzaté do novej verzie programu. 

Aktuálne verzie našich programov ako aj aktuálne informácie je možné získať 
z našej internetovej stránky www.insypo.sk . 

Novú verziu môžete nainštalovať priamo v programe INSYPO v ponuke: 
Údržba systému - 7 - Pomocné funkcie, U - Aktualizácia programu, 2 - 
Aktualizovať z www.insypo.sk (keď je internetové spojenie). 

Objednávku pre novú verziu programu je možné vyplniť priamo na našej 
internetovej stránke www.insypo.sk , resp. poslať na našu e-mail adresu 
femesala@insypo.sk 

 

Hlavné zmeny vo verzii 2016 

Tento popis ako aj zmeny v programoch vykonané v priebehu roka 2016 nájdete 
na našej internetovej stránke www.insypo.sk. Pre tých ktorí na našej 
internetovej stránke zaregistrovali svoj email, pri každej zmene posielame aj 
email s popisom zmien. 

VŠEOBECNÉ 

Najrozsiahlejšou zmenou v roku 2016 je zabudovanie nového REŽIMU 
UPLATŇOVANIA PLATENIA DPH na základe  platby od 1.1.2016 do programov 
INSYPO.  Podrobný popis riešenia v programoch INSYPO je uvedený v osobitnej 
kapitole v ďalšej časti popisu zmien pre rok 2016. 

MZDY 

- Pre rok 2016 sa nastavia KONŠTANTY :  

Minimálna mzda :     405.00 €, 

Priemerná mzda pre odvody :   858.00 €,  

Nasledovné konštanty zostávajú rovnaké ako v roku 2015: 

Životné minimum :      198.09 €, 

Daňový bonus :         21.41 €, 

Nezdaniteľný odpočet ročný :   3803.33 €, 
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mesačný :                316.94 €, 

Hranica pre dohody študentov :    200.00 €  

-MESAČNÝ  PREHLAD pre FS – upravené pre podávanie za rok 2016, za 
december 2015 zostáva nezmenené.    

- ROČNÉ HLÁSENIE z miezd pre FS – za rok 2015 sa nemení.  

- DAŇOVÉ PRIZNANIE FYZICKEJ OSOBY – TYP A – upravené pre podanie za rok 
2015 podľa tlačiva MF SR. 

- POTVRDENIE O ZDANITELNEJ MZDE a ponuka ROČNÉ ZÚČTOVANIE 
PREDDAVKOV NA DAŇ za rok 2015 aktualizované podľa vzoru MF SR. 

-EVIDENĆNÝ LIST pre SP: 

 Od roku 2016 - možné (nie povinné) posielať cez web Sociálnej poisťovne. Do 
súboru zamestnancov doplnený údaj  dátum dovŕšenia  dôchodkového veku  v 
aktualizácii zamestnancov, aj v časti evidenčný list doplnená možnosť naplniť  
nový údaj. Pri vytvorení evidenčného listu sa údaje zo mzdového listu vyberajú 
podľa DÁTUMU NÁSTUPU zamestnanca (ak je nástup starší ako 1.1.2004, alebo 
neuvedený, berie sa 1.1.2004 - ako doteraz). Ak je uvedený dátum dovŕšenia 
dôchodkového veku v zozname zamestnancov, tak sa príslušný rok 
v evidenčnom liste rozdelí na 2 riadky aj s rozdelením vymeriavacieho základu  a 
uvedie sa aj do xml súboru evidenčného listu. V doplnení evidenčného listu 
doplnené kontroly na ZNAK, môže byť:    A -zamestnanec, C -SZČO, S -DPO, MD 
-Materská, RD -Rodičovská dovolenka,  VS -Vojenská služba, CS -Civilná služba. 
Evidenčný  list dôchodkového poistenia pre SP zmenené z FormEdik na PDF. 

 - PRIHLÁŠKY FIRMY a ZAMESTNANCA  pre sociálnu poisťovňu zmenené 
z FormEdik  na PDF 

-  Doplnené  PDF  REGISTRAČNÉ  formuláre zamestnávateľa pre všetky 
zdravotné poisťovne 

UČTOVNÍCTVO  

-  V účtovnej uzávierke podvojného účtovníctva (nie mikro) - doplnená možnosť 
určiť či ide o účtovnú  jednotku MALÁ resp. VELKÁ v XML súbore aj  v PDF 
formulári (vypĺňa sa za rok 2015) 

 -  Účtovná uzávierka účtovnej jednotky (malá a veľká) - doplnená tlač uzávierky  
v anglickom a nemeckom jazyku. 

KONIEC ROKA 

V programe verzii 2016 boli upravené pre podvojné účtovníctvo: DAŇOVÉ 
PRIZNANIE PRÁVNICKÝCH OSOB pre podanie za rok 2015 podľa tlačiva MF SR, 
pre jednoduché účtovníctvo: DAŇOVÉ PRIZNANIE FYZICKÝCH OSOB TYP B pre 
podanie za rok 2015 podľa tlačiva MF SR . 



4 

 

EVIDOP  

- V tejto časti programu bolo doplnené úplne nové DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI 
Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL za rok 2015.  Táto časť bola do programu doplnená 
už v priebehu roku 2014.  Priznanie za rok 2015 je riešené diametrálne odlišne 
ako predchádzajúce priznania. Pre výpočet dani z motorových vozidiel je 
smerodajný tzv. ”VEK VOZIDLA” . Na základe tohto údaje sa potom vypočítavajú 
prípadne zľavy resp. prirážky.  Upozorňujeme, že daň z motorových vozidiel sa 
za rok 2015 už bude platiť na jeden spoločný účet pre celú SR a tiež na to že 
sadzby za jednotlivé vozidlá sú rovnaké pre celú SR. 

 


