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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 2022 na verziu 2023

INSYPOJ          MALÁ FIRMA   VELKÁ FIRMA       
1 užívateľ             55 €         110 €     
do 5 užívateľov        90 €         145 €     
do 10 užívateľov      100 €         165 €     
nad 10 užívateľov     110 €         180 €     

INSYPOP          MALÁ FIRMA   VELKÁ FIRMA     
1 užívateľ            110 €         220 €     
do 5 užívateľov       180 €         290 €     
do 10 užívateľov      200 €         330 €     
nad 10 užívateľov     220 €         360 €     
 

CENY pre prechod z verzie 2021 a nižšej na verziu 2023
 je cena pre prechod z verzie 2022 na verziu 2023 x 1.5 
 

Príplatok za sieťovú verziu: INSYPOJ – 45 €  
                             INSYPOP – 90 €  

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

Inštalovanie a objednávka
Prechod z nižších verzií programov na verziu 2023 je automatizovaný, po
nainštalovaní novej verzie zadávajú sa iba nové licencie platné pre verziu 2023. 
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 .

http://www.insypo.sk/
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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 2023
Tento popis ako aj zmeny v programoch vykonané v priebehu roka 2023 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 2023 sa nastavia KONŠTANTY : 
Minimálna mzda :                    700.00 €,
Priemerná mzda pre odvody :           1211.00 €, 
Percento odvodu do 2..piliera:                          5.50 %
Životné minimum :            234.42 €,
Daňový bonus :            140.00 € - do   18 rokov

    50.00 € - nad 18 rokov 
Nezdaniteľný odpočet ročný :                4922.82 €,
mesačný :                     410.24 €,

- Zber analytických údajov- Od 1. januára 2023 bude Sociálna poisťovňa 
zhromažďovať údaje potrebné na hodnotenie vývoja hospodárenia Slovenskej 
republiky, tvorbu a hodnotenie efektívnosti a účinnosti verejných politík (ďalej 
len „analytické údaje“) vo vlastnom informačnom systéme.

Od 1. januára 2023 bude zamestnávateľ povinný:
• viesť evidenciu analytických údajov zamestnanca od vzniku do zániku 
dôchodkového poistenia zamestnanca,
• oznámiť Sociálnej poisťovni súčasne s plnením povinnosti podľa písmen b) 
(prihlásiť/odhlásiť zamestnanca na sociálne poistenie) a f) (predkladanie výkazu 
poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie) údaje z evidencie 
analytických údajov zamestnanca evidovaných v čase oznámenia.
 Evidencia analytických údajov obsahuje:
• číselný kód miesta výkonu práce podľa štatistického číselníka krajov, 
štatistického číselníka okresov a štatistického číselníka obcí,
• dohodnutý rozsah pracovného času,
• počet hodín, ktorý zodpovedá príjmu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 
zúčtovanému na výplatu za mesiac,
• číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce.

Na Registračnom liste FO (RLFO) (podáva sa pri prihlásení/odhlásení 
zamestnanca, resp. Při zmene/doplnení údajov) uvádzať údaje:
• číselný kód miesta výkonu práce [6 čísel]
• dohodnutý rozsah pracovného času 
• číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce [7 čísel]

http://www.insypo.sk/
mailto:femesala@insypo.sk
http://www.insypo.sk/
http://www.insypo.sk/
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Na mesačnom výkaze/výkaze poistného pri každom podaní výkazu (pri 
mesačnom výkaze je to mesačná periodicita) údaj:
• počet hodín, ktorý zodpovedá zúčtovanému vymeriavaciemu základu za 
kalendárny mesiac 

V roku 2023 budú vekové hranice pre uplatnenie daňového bonusu detí do 18 
rokov a nad 18 rokov. V súbore zamestnancov skontrolujte, prípadne opravte 
údaj počet detí do 18 rokov. 
Prehľad ROČNÉ HLÁSENIE z miezd za rok 2022 aktualizované podľa vzoru MF 
SR,PDF formuláre a vytvorenie XML súboru bude doplnené po sprístupnení 
podkladov na stránke FS.  
Do Hlásenia za rok 2022 sa budú uvádzať aj jednotlivé deti s rodnými číslami na 
ktoré sa uplatňuje daňový bonus, z tohto dôvodu doporučujeme skontrolovať 
správnosť údajov pre deti uvedené v súbore zamestnancov.
MESAČNÝ PREHLAD pre FS pre rok 2023 sa NEMENÍ.
DAŇOVÉ PRIZNANIE FYZ.OSOBY – TYP A je zmenené pre podanie za rok 2022
POTVRDENIE O ZDANITELNEJ MZDE a ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA 
DAŇ za rok 2022 sú aktualizované podľa vzoru MF SR.

UČTOVNÍCTVO
-V podvojnom účtovníctve  aktualizované štatistické výkazy, doplnené  PDF  
formuláre.
KONIEC ROKA
V programe verzii 2023 sú zmenené pre podvojné účtovníctvo: DAŇOVÉ 
PRIZNANIE PRÁVNICKÝCH OSOB pre podanie za rok 2022 podľa tlačiva MF SR, 
pre jednoduché účtovníctvo: DAŇOVÉ PRIZNANIE FYZICKÝCH OSOB TYP B pre 
podanie za rok 2022 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 2023 sú aktualizované koncoročné uzávierky pre jednoduché aj 
podvojné účtovníctvo pre NEZISKOVKY za rok 2022. V podvojnom účtovníctve 
pre koncoročné uzávierky pre NEZISKOVKY je možné aktualizovať číselníky 
nápočtov pre súvahu a výsledovku – typ číselníka 6 a 7 – v ponuke Prevzatie 
vzorových číselníkov.
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