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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 2020 na verziu 2021 

INSYPOJ          MALÁ FIRMA   VELKÁ FIRMA        

1 užívateľ             48 €          96 €      

do 5 užívateľov        74 €         120 €      

do 10 užívateľov       85 €         136 €      

nad 10 užívateľov      96 €         148 €      

 

INSYPOP          MALÁ FIRMA   VELKÁ FIRMA      

1 užívateľ             96 €         192 €      

do 5 užívateľov       148 €         242 €      

do 10 užívateľov      167 €         270 €      

nad 10 užívateľov     192 €         290 €      

  

CENY pre prechod z verzie 2019 a nižšej na verziu 

2021 

INSYPOJ          MALÁ FIRMA   VELKÁ FIRMA      

1 užívateľ             66 €         132 €      

do 5 užívateľov        96 €         170 €      

do 10 užívateľov      115 €         188 €      

nad 10 užívateľov     132 €         205 €      

 

INSYPOP          MALÁ FIRMA   VELKÁ FIRMA      

1 užívateľ            132 €         264 €      

do 5 užívateľov       192 €         300 €      

do 10 užívateľov      225 €         342 €      

nad 10 užívateľov     264 €         385 €      

 

  

Príplatok za sieťovú verziu: INSYPOJ – 38 €   

                             INSYPOP – 76 €   

Distribučné náklady (len ak posielame aj 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 2021 je automatizovaný, po 

nainštalovaní novej verzie zadávajú sa iba nové licencie platné pre verziu 2021. 
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 2021 

Tento popis ako aj zmeny v programoch vykonané v priebehu roka 2020 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 2021 sa nastavia KONŠTANTY :  

Minimálna mzda :                       623.00 €, 

Priemerná mzda pre odvody :             1092.00 €,  

Percento odvodu do 2..piliera:                          5.25 % 

Životné minimum :               214.83 €, 

Daňový bonus :                  23.22 €, 

Nezdaniteľný odpočet ročný :                  4511.43 €, 

mesačný :                         375.95 €, 

http://www.insypo.sk/
http://www.insypo.sk/
http://www.insypo.sk/
mailto:femesala@insypo.sk
http://www.insypo.sk/
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Od 1.1.2021 sa pre Sociálnu poisťovňu dopĺňa pre každého zamestnanca nový 

údaj: IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PRÁVNEHO VZŤAHU. Tento údaj Sociálna poisťovňa 
pre zamestnávateľa oznámi resp. sprístupní do 31.1.2021, bude potrebné ho pre 

každého zamestnanca doplniť pred spracovaním miezd za január 2021. V tejto 
súvislosti sa mení aj Registračný list zamestnanca (RL.xml) a výkazy pre 
Sociálnu poisťovňu 

Od 1.7.2021 sa pre DAŇOVÝ BONUS na dieťa uplatnia nasledovné skupiny:  dieťa 
do 6 rokov bude dvojnásobná suma  t.j. 23.22*2= 46.44 eur, pre dieťa od 6 do 
15 rokov 1.7 násobná suma t.j. 23.22*1.7=39.47 eur, pre dieťa staršie ako 15 

rokov základná sadzba t.j. 23,22 eur. Tieto hodnoty budú platné do 31.12.2021. 

- Prehľady ROČNÉ HLÁSENIE z miezd za rok 2020  a MESAČNÝ PREHLAD pre FS 
pre rok 2021 sa pre ďalšie obdobie NEMENIA. 

- DAŇOVÉ PRIZNANIE FYZICKEJ OSOBY – TYP A je zmenené pre podanie za rok 

2020, vypočítaná daň sa zaokrúhľuje aritmeticky  

- POTVRDENIE O ZDANITELNEJ MZDE a ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA 
DAŇ za rok 2020 a 2021 sú  aktualizované podľa vzoru MF SR. 

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

hodnoty životného minima,  upravené ZAOKRÚHLOVANIE dane z príjmu pre rok 
2020 (vypočítaná daň sa zaokrúhľuje ARITMETICKY podľa zákona o dani z 
príjmov na cent). 

- PERSONALISTIKA- doplnené aktualizované formuláre podľa FS:  VYHLÁSENIE 
na uplatnenie nezdaniteľnej časti dane..., ŽIADOSŤ o vykonanie ročného 
zúčtovania.. 

UČTOVNÍCTVO 

-Výkaz DPH – nový tvar výkazu  od 1.1.2021  podľa MF SR, pri definitívnom 

prechode na účtovný rok 2021 resp. nastavení súbežného účtovania , sa 
automaticky prečísluje nápočet  do  jednotlivých riadkov výkazu DPH z výkazu 

2020 na výkaz 2021, pre podanie výkazu už za 01.2021 sú potrebné verzie 2021 
programov INSYPO.   

-Súhrnný výkaz DPH – v súvislosti so zmenou výkazu DPH sa ponúkajú zmenené 

riadky z výkazu DPH platného od 1.1.2021 

-Kontrolný výkaz DPH – nový tvar výkazu od 1.1.2021 podľa  MF SR, doplnené 
tabuľky C1 a C2 o nový údaj: Oprava základu dane podľa $25a zákona DPH –TAB 
C1 resp. Oprava základu dane podľa $53b zákona DPH. Uvedené údaje  pre tzv. 

NEVYMOŽITEĽNE položky je možné zaznamenať pri zázname dokladov do salda 
(pomocou SHIFTF5), pre podanie výkazu už za 01.2021 sú potrebné verzie 2021 

programov INSYPO.   

 -V podvojnom účtovníctve  aktualizované štatistické výkazy, doplnené  PDF  
formuláre. 
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EVIDOP 

- Daňové  priznanie motorových vozidiel za rok 2020 - nová verzia prehľadu už 

za rok 2020.Termín podania prehľadu posunutý do 31.3.2021 

Pre rok 2020 sa definujú 3 skupiny  pre zníženie ročnej sadzby dane podľa veku 
vozidla :     

- Kategórie L,M1,N1,N2,O1-O3: zníženie 25,20,15 percent, kategórie M2,M3,N3:             

zníženie 50,40,30,20,10 percent, kategória O4: zníženie 60 percent, Zvýšenie  
pre kategóriu L,M1,N1,N2,O1-O3:  zvýšenie 10,20 percent   

KONIEC ROKA 

V programe verzii 2021 sú zmenené pre podvojné účtovníctvo: DAŇOVÉ 

PRIZNANIE PRÁVNICKÝCH OSOB pre podanie za rok 2020 podľa tlačiva MF SR, 
pre jednoduché účtovníctvo: DAŇOVÉ PRIZNANIE FYZICKÝCH OSOB TYP B pre 

podanie za rok 2020 podľa tlačiva MF SR.Tlač do PDF formulárov  a vytvorenie 
XML súborov pre podanie na stránke FS bude doplnené  PRIEBEŽNE po 
sprístupnení podkladov na stránke Finančnej správy. 

 


