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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 2017 na verziu 2018
INSYPOJ          MALÁ FIRMA   VELKÁ FIRMA       
1 užívateľ             45 €          90 €     
do 5 užívateľov        70 €         115 €     
do 10 užívateľov       80 €         130 €     
nad 10 užívateľov      90 €         140 €     

INSYPOP          MALÁ FIRMA   VELKÁ FIRMA     
1 užívateľ             90 €         180 €     
do 5 užívateľov       140 €         230 €     
do 10 užívateľov      160 €         260 €     
nad 10 užívateľov     180 €         275 €     
 
CENY pre prechod z verzie 2016 a nižšej na verziu 2018
INSYPOJ          MALÁ FIRMA   VELKÁ FIRMA     
1 užívateľ             60 €         120 €     
do 5 užívateľov        90 €         160 €     
do 10 užívateľov      105 €         175 €     
nad 10 užívateľov     120 €         190 €     

INSYPOP          MALÁ FIRMA   VELKÁ FIRMA     
1 užívateľ            120 €         240 €     
do 5 užívateľov       180 €         280 €     
do 10 užívateľov      210 €         320 €     
nad 10 užívateľov     240 €         360 €     

 
Príplatok za sieťovú verziu: INSYPOJ – 35 €  
                             INSYPOP – 70 €  
Distribučné náklady (len keď program posielame na CD): 8 €  

Ceny sú bez DPH, v cene je zahrnutá bezplatná aktualizácia a zabudovanie 
prípadných legislatívnych zmien a vylepšení počas celého roka.
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Inštalovanie a objednávka
Prechod z nižších verzií programov na verziu 2018 je automatizovaný, po
nainštalovaní novej verzie zadávajú sa iba nové licencie platné pre verziu 2018. 
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 (potrebné je internetové pripojenie).

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 2018
Tento popis ako aj zmeny v programoch vykonané v priebehu roka 2018 nájdete 
na našej internetovej stránke www.insypo.sk. Užívateľom, ktorí majú u nás   
zaregistrovanú  svoju  emailovú adresu, pri každej zmene posielame aj email s 
popisom zmien.

MZDY

- Pre rok 2018 sa nastavia KONŠTANTY : 

Minimálna mzda :           480.00  €

Priemerná mzda pre odvody :   912.00  € 

Percento odvodu do 2..piliera:                      4.50  %

Životné minimum :    199.48  €

Daňový bonus :        21.56  €

Nezdaniteľný odpočet ročný : 3830.02 €

mesačný :             319.16  €

Hranica pre dohody študentov :               200.00  €  (od 1.7.2018 aj pre 
dôchodcov)

- MESAČNÝ  PREHLAD pre rok 2018 a  ROČNÉ HLÁSENIE z miezd za rok 2017 pre
FS sa nemenia.

- DAŇOVÉ PRIZNANIE FYZICKEJ OSOBY – TYP A – za rok 2017 sa nemení

- POTVRDENIE O ZDANITELNEJ MZDE a ponuka ROČNÉ ZÚČTOVANIE 
PREDDAVKOV NA DAŇ za rok 2017 aktualizované podľa vzoru MF SR.

- Upravený výpočet preddavkovej a ročnej dane z príjmu vzhľadom na zmenu 
hodnoty životného minima

- Od 1.1.2018 sa ruší tzv. Odvodová odpočítateľná položka zo zdravotného 
poistenia pre zamestnávateľa, t.j. možno ju uplatniť len pre zamestnanca pri 
vymeriavacom základe do 570 eur

http://www.insypo.sk/
http://www.insypo.sk/
mailto:femesala@insypo.sk
http://www.insypo.sk/
http://www.insypo.sk/
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UČTOVNÍCTVO

- KVDPH- od 01/2018 sa pri výbere zo skladu už netestuje hranica 5000 eur   pre
samozdanenie (vyberú sa  všetky položky pre samozdanenie bez rozdielu sumy 
eur)

- Výkaz DPH – upravený od obdobia 01/2018, pre podanie za január 2018 resp. 
1.kvartál 2018 je potrebné pre vytvorenie súboru XML pre podanie výkazu 
prostredníctvom finančnej správy použiť novú verziu 2018 programov INSYPO

- Aktualizované štatistické výkazy v podvojnom účtovníctve pre Štatistický úrad

KONIEC ROKA

V programe verzii 2018 boli upravené pre podvojné účtovníctvo: DAŇOVÉ 
PRIZNANIE PRÁVNICKÝCH OSOB pre podanie za rok 2017 podľa tlačiva MF SR, 
pre jednoduché účtovníctvo: DAŇOVÉ PRIZNANIE FYZICKÝCH OSOB TYP B pre 
podanie za rok 2017 podľa tlačiva MF SR .

PLATOBNÉ PRÍKAZY

V ponuke výber záväzkov úhrade doplnená ponuka : Výber z aktuálneho výkazu 
DPH. Pre automatické vytvorenie plat. príkazu je potrebné v stálych parametroch
plat. príkazov doplniť číslo zo súboru odberateľov pod ktorým je doplnená v 
súbore odberateľov položka s číslom účtu platiteľa pre úhradu platby DPH. 
Variabilný symbol platby DPH sa vytvorí automaticky z hlavičky výkazu 
DPH(mesačný resp. kvartálny), prípadný špecifický resp.konštantný symbol sa 
preberú z položky v súbore odberatelov.

UPOZORNENIE

Od 1.1.2018 sa povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou 
rozširuje na všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a od 
1.7.2018 aj na všetky fyzické osoby-podnikateľov  
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