INFO
programu MZDY & personalistika 1.2019
Byla vydána nová důležitá aktualizace programu.
Datum aktualizace: 21.04.2019
Určeno pro verzi: 1.2019
ZMĚNY:
Změna limitu rozhodného pro určení samostatného základu daně pro
zdanění daní vybíranou srážkou.
Od 1. 5. 2019 dochází v ustanovení § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů ke změně
limitu rozhodného pro určení samostatného základu daně pro zdanění daní
vybíranou srážkou stanoveného v § 6 odst. 4 písm. b). V případě, že poplatník
neučinil u plátce prohlášení k dani, jsou příjmy ze závislé činnosti zúčtované nebo
vyplacené plátcem po zvýšení podle odst. 12 samostatným základem daně pro
zdanění daní vybíranou srážkou, jedná-li se o příjmy nepřesahující v úhrnné výši
u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců
na nemocenském pojištění. Zdanění srážkovou daní se tak již nebude odvíjet od
pevné hranice dané částkou 2 500 Kč jako dosud, ale je nově omezeno částkou
rozhodnou pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění, která činí
v současné době 3 000 Kč. V případě příjmů plynoucích na základě dohody o
provedení práce zůstává zachován limit pro zdanění těchto příjmů daní vybíranou
srážkou ve výši 10 000 Kč od téhož plátce za kalendářní měsíc.
Číselníky – Mzdy – Legislativa - Mzdové listy – Daňové sazby
Nová položka: Maximální úhrn příjmů od 01.05.2019 hodnota 3000 Kč
Výpočet mzdy
Upraven výpočet mzdy, od období 05/2019 bude pracovat s novým limitem
maximálního úhrnu příjmů platným od 01.05.2019
Tisky – Mzdy – Mzdové listy – Jmenný seznam mzdových listů
Upraven převod rodného čísla na datum narození od roku narození 2000.
Tisky – Mzdy – Zdravotní pojištění – Formuláře – Hromadné oznámení
zaměstnavatele
Lze provést změnu období včetně roku (lze využít na přelomu roku).

Zaměstnanci – Pracovní výkaz
Při vstupu do pracovního výkazu proběhne kontrola pořadí uplatňování daňového
zvýhodnění na děti. Pokud je pořadí dítěte v aktuálním měsíci jiné, než
v předcházejícím měsíci, program vypíše upozornění.

Zaměstnanci – Tisky - Potvrzení zaměstnavatele pro uplatnění daňového
zvýhodnění
Nový nepovinný vzor tiskopisu - 25 5556 MFin 5556 - vzor č. 2
Zaměstnanci – Tisky – Potvrzení zaměstnavatele pro uplatnění
daňového zvýhodnění pro podání daňového přiznání k dani z příjmu
Nový nepovinný vzor tiskopisu - 25 5558 MFin 5558 - vzor c. 2
Zaměstnanci – Tisky – Tisk evidenčního listu důchodového zabezpečení
Zaměstnanci – Tisky – Oznámení o nástupu (skončení) zaměstnání
Pokud je v Osobní kartě – Karta pojištěnce vyplněna položka „rodné číslo“ (u
cizinců číslo přidělené ČSSZ) a „datum narození“ použijí se hodnoty z těchto
položek pro ELDP a Oznámení o nástupu (skončení) zaměstnání na místo položky
„rodné číslo“ z Osobní karty – Osobní údaje
Hlavní lišta programu
V hlavní liště programu je vedle přihlášeného uživatele uveden aktuální datum
v programu. Pokud je v programu nastaveno jiné datum než systémové, je o této
skutečnosti vypsáno upozornění.

Servis – Nastavení parametrů programu
Lze označit, zda se bude u výplatních lístků varianta 5. tisknout poznámka
k časové a úkolové mzdě.

