WAK INTRA – Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2016

1 Mzdy/Číselníky mezd/Zákl. nemoc. dávek
Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu
dočasné pracovní neschopnosti.
Číselník pouze z evidenčních důvodů obsahuje nastavení parametrů pro výpočet
dávek nemocenského pojištění.

1.1 Hranice
Mzs Název Mzs
2411 Náhrada mzdy - pracovní úraz
2410 Náhrada mzdy – nemoc
2412 Náhrada mzdy - nepracovní úraz
2415 Náhrada mzdy – karanténa
2310 Nemoc
2311 Pracovní úraz
2312 Nepracovní úraz
2320 Ošetřování člena rodiny
2326 Ošetřování člena rodiny – nepl.
2340 Peněžitá pomoc v mateřství

1.hranice
901,00
901,00
901,00
901,00
901,00
901,00
901,00
901,00
901,00
901,00

2.hranice
1 351,00
1 351,00
1 351,00
1 351,00
1 351,00
1 351,00
1 351,00
1 351,00
1 351,00
1 351,00

3.hranice
2 701,00
2 701,00
2 701,00
2 701,00
2 701,00
2 701,00
2 701,00
2 701,00
2 701,00
2 701,00

Koef.
0,175
0,175
0,175
0,175
1
1
1
1
1
1

2 Mzdy/Docházka/Svátky
Číselník byl naplněn dny státních svátků platných pro rok 2016.
Datum
01.01.2016
25.03.2016
28.03.2016
01.05.2016
08.05.2016
05.07.2016
06.07.2016
28.09.2016
28.10.2016
17.11.2016
24.12.2016
25.12.2016
26.12.2016

Typ
Svátek
Svátek
Svátek
Svátek (So/Ne)
Svátek (So/Ne)
Svátek
Svátek
Svátek
Svátek
Svátek
Svátek (So/Ne)
Svátek (So/Ne)
Svátek

Popis
Nový rok, den obnovy českého státu
Velký pátek
Velikonoční pondělí
Svátek práce
Den vítězství
Den slovanských věrozvěstů
Den upálení mistra Jana Husa
Den české státnosti
Den vzniku sam. českoslov. státu
Den boje za svobodu a demokracii
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční

3 Mzdy/Číselníky mezd/Hodnoty mzdových složek
V číselníku byly provedeny nastavení následujících hodnot mzdových konstant.
Ukončené hodnoty mzdových konstant
Kód MZS Název mzdové složky
Datum ukončení
2616
Odpočet ze základu ZP u poživatelů inv. důchodu
31.12.2015
3105
Minimální měsíční mzda
31.12.2015
3106
Minimální hodinová mzda
31.12.2015
3115
Minimální měsíční mzda - Inv.důch.
31.12.2015
3116
Minimální hodinová mzda - Inv.důch.
31.12.2015
3226
Procento příplatku za práci v SO/NE
31.12.2015
3639
Max. vyměřovací základ SP
31.12.2015

Hodnota
6 259,- Kč
9 200,- Kč
55,- Kč
8 000,- Kč
48,10 Kč
25 %
1 277 328,- Kč
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Kód MZS
3660
3669
3758
3791

Název mzdové složky
II. Zálohová daň – minimum (solidární daň)
Roční hranice pro solidární daň
Minimální měsíční mzda pro přiznání DB
Životní minimum jednotlivce

Nové nastavení hodnot mzdových konstant
Kód MZS Název mzdové složky
2616
Odpočet ze základu ZP u poživatelů inv.
důchodu
3105
Minimální měsíční mzda
3106
Minimální hodinová mzda
3115
Minimální měsíční mzda - Inv.důch.
3116
Minimální hodinová mzda - Inv.důch.
3226
Procento příplatku za práci v SO/NE
3639
Max. vyměřovací základ SP
3660
II. Zálohová daň – minimum (solidární daň)
3669
Roční hranice pro solidární daň
3758
Minimální měsíční mzda pro přiznání DB
3791
Životní minimum jednotlivce

Datum ukončení
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2014

Hodnota
106 444,- Kč
1 277 328,- Kč
9 200,- Kč
9 177,- Kč

Datum platnosti od
1.1.2016

Hodnota
6 444,- Kč

1.1.2016
1.1.2016
1.1.2016
1.1.2016
1.1.2016
1.1.2016
1.1.2016
1.1.2016
1.1.2016
1.1.2016

9 900,- Kč
58,70,- Kč
9 300,- Kč
55,10 Kč
10 %
1 296 288,- Kč
108 024,- Kč
1 296 288,- Kč
9 900,- Kč
9 268,- Kč
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4 Personalistika/formulář Zaměstnanec/Záložka Důchody
S ohledem na zrušení důchodového spoření je třeba u osob, které se účastnili
důchodového spoření ukončit platnost záznamu Důchodové spoření.
Vyhledání zaměstnanců, kteří důchodově spořili.
Zaměstnanci, kteří byli účastníky důchodového spoření nejlépe vyhledáte pomocí
seznamu Zaměstnanci – Důchody na vyhledávacím formuláři Personální údaje. Na
vyhledávacím formuláři nastavíte v sekci Důchody v rozbalovacím boxu
Typ = D–důchodové spoření.
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V zobrazeném seznamu se kliknutím na ikonu šipky přepnete na formulář
Zaměstnanec – Důchod, kde provedete ukončení platnosti daného záznamu.

Nastavení ukončení důchodového spoření.
Tento záznam také najdete v Personalistice / Personální údaje na formuláři
Zaměstnanec v záložce Důchody.
Platnost ukončíte zadáním data 31.12.2015 do pole Dat. Odebrání.

V případě, že jste si formulář Zaměstnanec – Důchod zobrazili výše doporučeným
způsobem můžete se kliknutím na symbol šipky přepnout na další záznam z výše
zobrazeného seznamu.

UPOZORNĚNÍ:
Před prvním výpočtem mezd je nutné zkontrolovat, zda se nevyskytuje v pracovních
poměrech jednotlivých zaměstnanců MZS 2612 - OSOBA JE ÚČASTNÍKEM
DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ. Tato složka by se v pracovních poměrech datech
NEMĚLA VYSKYTOVAT. V případě, že byla MZS 2612 do pracovních dat zadána je
NUTNO UKONČIT její PLATNOST K 31.12.2015 na všech záznamech.
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Kontrolu provedete vyhledáním pomocí následujícího nastavení:
Mzdy / Pracovní poměry / seznam Pracovní poměry - Data:
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5 Mzdy/Číselníky mezd/Mzdové formuláře
Přehled úprav výpočtu mezd dle platné legislativy roku 2016

5.1 Data pracovních poměrů
2612 • Osoba je účastníkem důchodového spoření – tato mzdová složka NESMÍ
BÝT platná v pracovních poměrech datech zaměstnanců v roce 2016.

5.2 Výpočet měsíčních mezd
2631 - Soc. poj. – zaměstnance – u všech zaměstnanců účastných pojištění bude
uplatněna sazba 6,5%.
Důch. spoření zaměstnance – složky související s výpočtem důchodového spoření
nebudou počítány.

5.3 Výpočet ročního vyúčtování mezd
Výpočet ročního zúčtování bude proveden i zaměstnancům, kterým byla v průběhu
roku sražena solidární daň a jejich roční příjem nepřesáhnul roční hranici pro solidární
daň.
Zaměstnancům jejichž roční příjem přesáhnul roční hranici pro solidární daň nebude
výpočet ročního vyúčtování proveden (hodnota mzdové složky R0103 je vyšší než
1 277 328,- Kč.

6 Mzdy/Výsledky výpočtů
Byly upraveny nebo doplněny následující výstupy:
• Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti – doplněna varianta
formuláře pro rok 2016 dle 25 5460 vzoru č. 24
• Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě
dohod o provedení práce podle §6 odst.4 – doplněna varianta formuláře pro rok
2016 dle 25 5460/A vzoru č. 3
• Výpočet daně a daňového zvýhodnění – tiskový výstupu byl upraven dle 25
5460/1 vzoru č.20.
• Žádost o poukázání chybějící částky na daňovém bonusu – byly upraveny
tiskové výstupy (měsíční i roční) dle 25 5241 vzoru č. 10, 25 5246 vzoru č. 10
• Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti – byl upraven tiskový výstup dle 25
5459 vzoru č. 22, včetně exportu dat ve formátu EPO2. Tento soubor je možno využít
k elektronické úpravě a podání vyúčtování daně prostřednictví Daňového portálu
České daňové správy.
• Přehled o výši pojistného – byl upraven tiskový výstup dle tiskopisu 89 542 10
/I/2016 včetně elektronického exportu dat pomocí exportního souboru.
• Příloha k žádosti o dávku (nemocenské a ošetřovné) – byl upraven tiskový
výstup dle tiskopisu ČSSZ - 89 621 10 I/2016 včetně exportního souboru.
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7 DŮLEŽITÉ – KONTROLY PŘED I PO VÝPOČTU
1) Kontrola vypočtených dat s ohledem na změny výpočtu mzdových složek
(uplatnění daňového zvýhodnění, základ zdravotního a sociálního pojištění, atd.).
2) Kontrola vypočtených dat s ohledem na nové mzdové konstanty (hranice daní,
úhrny příjmů, atd.)
3) Kontrola zda jsou všechny aktuální pracovní poměry jednoho zaměstnance
nastaveny ve vazbě jeden zvolený PP jako hlavní pracovní poměr a ostatní jako
souběžné PP.
4) Kontrola ukončení platnosti Důchodového spoření a kontrola neexistence
mzdové složky 2612 v pracovních poměrech datech.
Poznámka:
Výše uvedené změny neovlivnily způsob ovládání systému ani styl práce při
zpracování mezd. Pouze rozšiřují nebo upravují stávající funkce a možnosti.
Použité zkratky (abecední třídění):
ČID – částeční invalidní důchod
DP – důchodové pojištění
DPP – dohoda o provedení práce
EPO2 – typ formátu dat pro elektronickou komunikaci s portálem České daňové správy
KP – krátkodobý pracovní poměr
MZS – mzdová složka
NP – nemocenské pojištění
OPS – obecně prospěšná společnost
PID – plný invalidní důchod
PMV – průměrný měsíční výdělek
PO – právnické osoby
PP – pracovní poměr
SP – sociální pojištění
xml – typ souboru určený pro přenos dat
ZP – zdravotní pojištění
ŽaPP – životní a penzijní pojištění
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