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ELDP – u zaměstnání malého rozsahu, kdy má zaměstnanec příjem, který podléhá odvodu soc.
pojištění v nějakém pozdějším měsíci než je jeho datum nástupu, pak se nám tam správně
posunuje na EL „datum od“, v předešlých měsících se likvidují křížky a nyní bylo ještě doplněno
odečtení těch předchozích měsíců od údaje „Dny“.
Periodika-Měsíc-Čisté doplňky – na záložce DPN dochází k zásadní změně při zadávání
nemoci, a to , že po zadání počátku a konce nemoci se automaticky doplní prac. dny do
3.prac.dne a od 4.prac. dne včetně svátků a taktéž se přepočítají na hodiny dle úvazku. Také bylo
zpřesněno nabízené Pokračování nemoci – ukazují se tu dny jak kalendářní, tak i pracovní, které
již zaměstnanec promarodil z minulého měsíce. Bylo doplněno i propojení mezi DPN a nem.
dávkou od 15. kal. dne nemoci a dochází tím pádem ke správné kumulaci kal. i prac. dnů nemoci,
což se zobrazuje na pracovních poměrech na záložce Mzdy1.
Periodika-Měsíc-Jednorázové- přibyl nový jednorázový program Naplnění kumulací dnů
nemocí v PP – tento program si spusťte v jakémkoliv aktuálním období po zpracovaných
mzdách. Vychází se tu z tabulky nemocí – ti lidé, kteří v akt. období mají zadanou nemoc
pokračující z minula, tak tam se vždy dočteme až k počátku nemoci. Při dalším čtení od počátku
nemoci až k aktuálnímu období provádíme nové kumulace kal. a prac. dní nemoci a tato nová
čísla zapisujem do prac. poměrů. Tím by se měly tyto údaje spravit a budou se moci dále využít
při automatickém krácení dovolené z důvodu dlouhodobé nemoci.
Číselníky-Matrice – záložka Srážky – přibyly nové údaje pro další možnosti při zpracování
zákonných srážek-exekucí. U položky Uplatnit nezabavit. částku došlo k rozšíření možností na:
ano-zákl., ne, ano-indiv. V případě, že povinnému budou exekuce sráženy od více plátců mzdy,
může exekutor nařídit jednotlivým plátcům mzdy, jakou část nezabavitelné částky mají uplatňovat.
Tato částka se pak vepíše do políčka - indiv. a má přednost před zjištěnou základní
nezabavitelnou částkou. Přibyla též nová volba: Exek. přikázáním pohledávek Ano/Ne. Pokud
se zadá Ano, pak za takovou pohledávku je mimo jiné považován i daňový bonus nebo přeplatek
na dani a tyto musí být celé odeslány exekutorovi.
Výjimka pro firmu Storex – úprava, aby se zadaná částka do hrubých – volitelný text 1 pro
odměny – přepočítávala odpracovanýma hodinama.
Ve sbírce zákonů vyšla pod číslem 125 změna zákona č.586/1992 Sb. o daních z příjmů daňové zvýhodnění ve výši 13 404 Kč ročně na jedno dítě (zůstává stejné), 17 004 Kč ročně na
druhé dítě a 20 604 Kč ročně na třetí a každé další dítě (u 2.,3. a dalších dětí bude počínaje
1.5.2016 změna!!!)
Upozornění!!! – Od 15.4.2016 bylo avizováno ostré spuštění nového formátu NEMPRI16 –
bohužel to někde zadrhlo a zatím to nefunguje. Proto jsem se musela vrátit též ke starému
formátu odesílání a rozhodla jsem se najetí posunout až na období 6/2016, neboť několik měsíců
po najetí by měli duplicitně umět přijímat oba 2 formáty. Takže nejpozději až přejdete ve mzdách
do 6/2016 ,aby Vám vše správně fungovalo, musíte mít staženou novou verzi PVS komunikátoru
minimálně 4.30 (která podporuje nový formát NEMPRI16).

