
Popis úprav pre Mzdy_2011 
 
Systémové kontrolné súbory 
  - Kódy odchýliek - nový formulár (viď popis vo formulári) 
  - možnosť užívateľského popisu na výplatné pásky skoro pre všetky odchýlky pre čiastky a   
    aj dni/hodiny 
  - možnosť úpravy typu písma na výplatných páskach  
  - doplnené nové odchýlky 
     - 55 - pre evidenčný stav "5 a 6" a formu mzdy "NPV" 
     - 741-749 - rozšírené voľne definovateľné odchýlky Odmeny_1 až _10 (doteraz boli len _4) 
     - 751-755 - rozšírené voľne definovateľné odchýlky pre nezdaniteľný príjem _1 až _5 
  - Evidenčný stav - nové kódy 
    - "4" - konateľ, spoločník ... s PP (pravidelný príjem)  
    - "5" - konateľ, spoločník ... s NP (nepravidelný príjem) 
    - "6" - príjem po ukončení prac.pomeru ... s PP (pravidelný príjem)  
    - kódy "5 a 6" majú výstup do novovytvoreného Výkazu SP 
  - Odvodová povinnosť - kód "0" platí aj pre evidenčný stav "4,5 a 6"                                   
  - Forma mzdy - nový kód "NPV" pre evidenčný stav "5 a 6" 
 

Zákonné sadzby 
  - naďalej je základný súbor pre základné zákonné sadzba vo Vašej réžii. 
  - pribudla ale nová možnosť [Systémové sadzby], potvrdením tlačítka sa Vám zobrazia 
    systémové zákonné sadzby a Vy máte možnosť si ich importovať cez [Nastavenie] do  
    Vášho systému. 
  - Upozorňujem: že kódy 050, 054 a 056 (Min.VZ) už nie sú potrebné, je tam hodnota "0".      
 
Evidencia zamestnancov  - [Mzdové údaje] - [Úprava(oprava)] - v tomto formulári je  
  - nové usporiadanie polí s odkazmi na nové hodnoty vyššie uvedených kontrolných súborov 
  - systém, na základe zadania odvodovej povinnosti, nemení automaticky "užívateľské" [A/N]  
    hodnoty odvodov, ale mení len "systémové" hodnoty a kontroluje zhodu v nastavení (užív.=syst.  
  - možnosť [Nastaviť systémové hodnoty] nastaviť užívateľské hodnoty systémovými   
  - systémové hodnoty odpovedajú aktuálne platným odv.povinnostiam pre jednotlivé skupiny (viď. 
    evidenčný stav) zamestnancov; jedinou výnimkou môže byť stav v prípade zamestnanca  
    so ZPS < 70%, ktorý ak dovŕši dôchodkový vek, neplatí PvN, ale to musíte upraviť Vy  
    v užívateľskom nastavení  
  - nutnosť evidencie pre Daňové vyhlásenie [A/N], doteraz bolo potrebné len "N" pre zamestnancov  
    s PP, ak to nepodali a "A" pre dohodárov ak ho podali; 
    systém pri prvom spustení =Evidencia zamestnancov= dá upozornenie a po potvrdení [Áno] nastaví 
    spätne všetky hodnoty podľa požiadaviek novej verzie 
 

Podklady pre výpočet - Evidencia odchýliek   
   - pri odchýlke "55" musíte zadať aj hodnotu "VZ od mesiaca:", nakoľko v týchto prípadoch je potrebné 
     pre výpočet odvodov a výkaz rozpočítať vymeriavací základ a odvody do zadaného rozsahu mesiacov 
     Upozornenie: táto činnosť nie je úplne dotiahnutá, je vytvorená len pre rozsah jedného mesiaca, 
                        t.z. v januári bude fungovať správne; pracujem na tom 
 
Výpočet mesačnej mzdy - zohľadňuje všetky vyššie popísané úpravy a mení 
  - výpočet vymeriavacieho základu pre ZP a SP 
     - VZ pre ZP vychádza plne z hodnoty základu pre daň          
     - VZ pre SP vychádza plne z hodnoty základu pre daň, okrem hodnoty doplnkového dôch.poistenia, 
        ktorú platí zamestnávateľ (t.z. vstupuje tu už odstupné, odchodné, jubileá a pod.) 
     - z tohoto dôvodu sú pre soc.fond a nepeňažný príjem vytvorené vždy dvojice odchýliek, ktoré 
       vstupujú, resp. nevstupujú do základu dane a teda aj do VZ                      
  - zaokrúhľovanie odvodov do SP na centy nadol (doteraz na 10centov nadol)  
  - ruší sa zrážková daň     



Mesačné výstupy 
  - Výplatné pásky - nové možnosti pri tlači VP (viď popis Kódy odchýliek) 
                              - nové tlačivo Sumár miezd  
  - Sociálna poisťovňa  
     - Registračné listy - nové doplnky pre registráciu (typ zamestnanca, kód činnosti) 
                                   - nová verzia pre RL-tlačivo a elektronický RL 
     - Odvody - spracovanie podľa aktuálnych zákonov 
                     - možnosť prepínania medzi [Poistenci PP+D] a [Poistenci NP] 
                     - nové verzie pre tlač výkazov a elektronický výkaz (na základe vyššie uvedeného 
                       nastavenia [ PP+D / NP ] 
  - Zdravotné poisťovňa - bez zmien (nové zmeny sa týkajú rozsahu evidencie, nie systému) 
  - Daňový úrad - zatiaľ nemenili štvrťročný prehľad, asi to museli nechať kvôli vstupu zrážkovej dane 
                             z decembra 
  - Zaúčtovanie miezd - aktualizujte si Parametre pre zaúčtovanie miezd (nakoľko ja nemôžem meniť 
                                      obsah tohto súboru, len jeho štruktúru) v prípade, že použijete novovytvorené 
                                      odchýlky 
                                    - v činnosti Kódy odchýliek sú polia Čiastka_1 a Čiastka_2, kde je odpovedajúci 
                                       názov premennej, ktorý je potrebné doplniť do polí Pole_1 až Pole_5 
 
Ročné výstupy 
  - Zostavy a tlačivá - nové úpravy z dôvodu zmien zákonov, resp. v snahe niečo vylepšiť 
      - Mzdový list - nové (logickejšie) usporiadanie položiek, vypustenie zrážkovej dane a pod. 
      - Ročné zúčtovanie dane, Potvrdenie o zdaniteľnej mzde, Sumár miezd - nové tlačivá 
  - Ročné zúčtovanie dane - nové úpravy z dôvodu zmien zákonov 
      - zmena výpočtu zamestnaneckej prémie (nové hodnoty rozsahu a max.výšky) 
      - nové tlačivo pre Ročné zúčtovanie dane a Daňové priznanie FO - typ A 
  - Ročné hlásenie - nové úpravy z dôvodu zmien zákonov a plne funkčná činnosť pre rok 2010 
                                (v roku 2009 ste museli 1.a2.stranu vypĺňať Vy) 
      - správnosť výpočtu ale vychádza zo správnosti údajov a uloženia súborov štvrťročných prehľadov 
      - tlačivo 1. a 2. strany je zmenené, doplnené o údaje zo zamestnaneckých prémií 
      - 3. strany sú doplnené o zamestnaneckú prémiu (ináč sú obsahovo podobné s 2009) 
      - hlásenie [Zápis na médium] som nemenil, Daňový úrad nezverejnil zmenu štruktúry, ale osobne  
        si myslím, že sa meniť bude, keďže 3. strany boli zmenené, takže to potom doplním ... 
        ...už je to doplnené a presne ako som predpokladal, doplnili to o údaj Zamestnanecká prémia 
  - Ročné zúčtovanie ZP - pripravené pre rok 2010, ináč tu sa zmenil len max.VZ na sumu 26029.08 
       tlačivá ostali nezmenené. Urobil som tu jednu malú úpravu, že už nie je v ponuke [1.strana] a 
       [2.strana] ale je jedno tlačítko [Doklad o výške príjmu] so zobrazením obidvoch strán, pričom 
       pri tlači dokladu máte možnosť zaškrtnutia nepárnych a párnych strán, aby ste to mohli vytlačiť 
       obojstranne na jeden papier.      
        
Upozornenie 
  - nutnosť spustenia činnosti [Obnova štruktúr súborov] 
     
Poznámka 
  - zmien bolo veľmi veľa a ako vždy pri rýchlosti a ume našich zákonodarcov, času málo a nejasností 
    veľa. 
    Prosím preto o trpezlivosť a v záujme korektnej spolupráce o rýchlu spätnú väzbu (ak zistíte nejakú 
    chybu), aby som mohol systém čo najskôr upraviť.  
 
 


