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Mzdy
 Opraven údaj Zvýš.platový tarif na pracovních poměrech-Mzdy1. Text změněn na Platový tarif a

v něm  lze  vybrat  plat.  tarify  0-8 odpovídající  naposledy  schváleným  přílohám  s tabulkami
platových  tarifů  -  nařízení  vlády  č.  564/2006  Sb.,  o  platových  poměrech  zaměstnanců  ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1.11.2014. Tento údaj se
přenáší i do statistiky ISP.

 Sestavy-Matrice-Opis zaručené mzdy a dalších složek – tato sestava se nyní bude vypisovat i
uživatelům,  kteří  nemají  vyplněnou  platovou  třídu.  Do  sestavy  byl  doplněn  i  opis  platového
stupně.

 Pokud vyplácíte zaměstnance na základě smlouvy o výkonu funkce,  může se vám hodit
nová funkčnost, a to evidenční sledování dovolené. Pokud si označíte na pracovních poměrech –
záložka Osobní – dovolená evidenčně Ano, pak se nepočítá náhrada za dovolenou, ale pouze se
eviduje a počítá zůstatek dovolené dle nároku a čerpání dovolené.

 Z důvodu  zamezení  zneužívání  soukromého  životního  pojištění  k obcházení  daňové
povinnosti je od 1.1.2015 omezena možnost osvobození příspěvků zaměstnavatele na pojistné
na soukromé ŽP zaměstnance. K zachování daňových výhod je nutná změna stávajících smluv
na  smlouvy,  které  neumožňují  průběžné  výběry  před  splněním  zákonem  daných  podmínek.
Pokud přispíváte zaměstnancům na ŽP, prověřte si stav jejich smluv a v případě potřeby danit
příspěvek zaměstnavatele, změňte na pracovních poměrech – záložka Mzdy3 údaj Daň+odv. na
Ano.

 Upozornění:  pokud  vyplácíte  odměnu členům statutárních  orgánů  v družstvech (ne  v a.s.  a
státních podnicích!!!) a  tato odměna je nižší než 2.500,- Kč i celkové skutečně vyplacené
započitatelné příjmy jsou nižší než 2.500,- Kč, pak je toto bez odvodu SP i ZP. Aby to program
tak dělal automaticky, zadejte  do druhu prac. právního vztahu na pracovních poměrech členský
poměr k družstvu a na záložce Praxe do druhu činnosti buď členové kol. org. právn. osob (Q)
nebo člen družstva (O).
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