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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 2021 na verziu 2022 
INSYPOJ          MALÁ FIRMA   VELKÁ FIRMA        
1 užívateľ             50 €         100 €      
do 5 užívateľov        80 €         130 €      
do 10 užívateľov       90 €         150 €      
nad 10 užívateľov     100 €         160 €      
 
INSYPOP          MALÁ FIRMA   VELKÁ FIRMA      
1 užívateľ            100 €         200 €      
do 5 užívateľov       160 €         260 €      
do 10 užívateľov      180 €         300 €      
nad 10 užívateľov     200 €         320 €      
  
CENY pre prechod z verzie 2020 a nižšej na verziu2022 
INSYPOJ          MALÁ FIRMA   VELKÁ FIRMA      
1 užívateľ             70 €         140 €      
do 5 užívateľov       105 €         185 €      
do 10 užívateľov      120 €         200 €      
nad 10 užívateľov     140 €         220 €      
 
INSYPOP          MALÁ FIRMA   VELKÁ FIRMA      
1 užívateľ            140 €         280 €      
do 5 užívateľov       210 €         330 €      
do 10 užívateľov      250 €         380 €      
nad 10 užívateľov     280 €         410 €      
 
  
Príplatok za sieťovú verziu: INSYPOJ – 40 €   
                             INSYPOP – 80 €   

Ceny sú bez DPH, v cene je zahrnutá bezplatná aktualizácia a zabudovanie 
prípadných legislatívnych zmien a vylepšení počas celého roka. 

 



2 

 

 

Inštalovanie a objednávka 

Prechod z nižších verzií programov na verziu 2022 je automatizovaný, po 
nainštalovaní novej verzie zadávajú sa iba nové licencie platné pre verziu 2022. 
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 2022 

Tento popis ako aj zmeny v programoch vykonané v priebehu roka 2022 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 2022 sa nastavia KONŠTANTY :  

Minimálna mzda :                       646.00 €, 

Priemerná mzda pre odvody :             1133.00 €,  

Percento odvodu do 2..piliera:                          5.50 % 

Životné minimum :               218.06 €, 

Daňový bonus :                  23.57 € - základná suma 

Nezdaniteľný odpočet ročný :                  4579.26 €, 

mesačný :                         381.61 €, 
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-Upravené výkazy pre SOCIÁLNU poisťovňu a ZDRAVOTNÉ poisťovne v súvislosti 
so zavedením tzv. KURZARBEIT , upravené aj súbory pre elektronické podanie . 
Podľa schválenej novely sa zavedenie tzv. Kurzarbeit posúva až od 1.3.2022 t.j. 
úprava nastane až pri podaní za mesiac marec 2022. 

 - Prehľad ROČNÉ HLÁSENIE z miezd za rok 2021 aktualizované podľa vzoru MF 
SR,PDF formuláre a vytvorenie XML súboru bude doplnené po sprístupnený 
podkladov na stránke FS.   

- MESAČNÝ PREHLAD pre FS pre rok 2022 sa NEMENÍ. 

- DAŇOVÉ PRIZNANIE FYZ.OSOBY – TYP A je zmenené pre podanie za rok 2021. 

- POTVRDENIE O ZDANITELNEJ MZDE a ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA 
DAŇ za rok 2021 a 2022 sú  aktualizované podľa vzoru MF SR. 

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

-Pri odosielaní  prehľadov emailom je doplnená možnosť výberu emailových 
adries aj zo súboru zamestnancov. 

UČTOVNÍCTVO 

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

-Vo verzii 2022 bude po sprístupnení podkladov doplnená možnosť automatickej 
kontroly bankových účtov odberateľa – plátcu DPH. 

V časti ODBERATELIA doplnené ponuky pre stiahnutie dvoch nových zoznamov: 
Zoznam bankových účtov platcov DPH – na základe tohoto zoznamu je 
v platobných príkazoch možné preveriť,či IBAN odberateľa platcu DPH je 
evidovaný v zozname bankových účtov platcov DPH a  taktiiež Zoznam vlastných 
účtov tzv. OÚD evidovaných na Fin.správe.  

SKLADY 

-Predaj za hotovosť – pripravené zaokrúhlovanie  na 5 centov , podľa schválenej 
novely sa zavedenie zaokrúhlovania  na 5 centov posúva od 1.7.2022 

PLAT.PRÍKAZY 

- Pre platcov DPH je možné položky plat.príkazu pri ktorých je zadaný  odberateľ 
platca DPH skontrolovať ich bankový účet (IBAN) , či sa  nachádza v zozname 
účtov platcov DPH na Finančnej správe. Kontrolu je možné vykonať OFFLINE t.j. 
najprv je v časti Odberatelia potrebné stiahnuť  z FS zoznam bankových účtov 
platcov DPH alebo ONLINE - priamo sa kontroluje  IBAN na portal FS.Tieto 
možnosti kontroly by mali byť na portály FS sprístupnené  až po 1.1.2022. 
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KONIEC ROKA 

V programe verzii 2022 sú zmenené pre podvojné účtovníctvo: DAŇOVÉ 
PRIZNANIE PRÁVNICKÝCH OSOB pre podanie za rok 2021 podľa tlačiva MF SR, 
pre jednoduché účtovníctvo: DAŇOVÉ PRIZNANIE FYZICKÝCH OSOB TYP B pre 
podanie za rok 2021 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. 

Vo verzii 2022 budú po sprístupnení podkladov aktualizované koncoročné 
uzávierky pre jednoduché aj podvojné účtovníctvo pre NEZISKOVKY za rok 2021. 

 


