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Roční zúčtování daně se provádí se provádí ve dvou krocích:
1) zadání a výpočet ročního zúčtování
2) promítnutí doplatku / přeplatky ze zúčtování do měsíční mzdy
1) Zadání a výpočet roční zúčtování daně
Výpočet ročního zúčtování se provádí obdobně jako běžný výpočet měsíční mzdy na pracovním poměru
zaměstnance:
1) zobrazte si formulář Pracovní poměr daného pracovníka
2) zkontrolujte, že máte vybraný správný mzdový formulář pro výpočet ročního zúčtování ROV06
3) přepněte se na záložku pro zadání ročních dat Pracovní poměr - Data - Roční. Zde můžete zadat hodnoty
vstupující do ročního zúčtování, které nejsou součástí běžného měsíčního výpočtu mezd v průběhu roku. Nové
hodnoty vkládáte pomocí tlačítka Nová data. Může se jednat např. o tyto údaje:
 úhrn příjmů od jiných organizací a sražených záloh na daň a pojistného (mzs R0102, R1902, R0202)
 hodnoty darů nebo úroky z úvěrů (mzs R1101, R1201)
 příspěvky na soukromé živ. pojištění placené mimo systém (mzs R1402)
 příspěvky na penzijní připojištění placené mimo systém (mzs R1302)
 členské odborové příspěvky placené mimo systém (mzs R1502)
Upozornění:
Pokud nebyla zaměstnanci počítána mzda v systému WAK INTRA celý kalendářní rok, je potřeba pro uplatnění
maximální částky slevy na dani na poplatníka zadat do ročních dat hodnotu mzs R1810.
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Po kontrole a zadání potřebných hodnot proveďte výpočet stiskem tlačítka Výpočet.

Po provedení výpočtu ročního zúčtování se zobrazí výsledek.
Kliknutím na tlačítko Roční zúčtování si zobrazíte formuláře Výpočet daně a daňového zvýhodnění.
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2) Promítnutí doplatku / přeplatky z ročního zúčtování do měsíční mzdy
Aby se výsledek ročního zúčtování promítnul do měsíčního zpracování mzdy, je potřeba nastavit pro daný měsíc
zpracování mezd hodnotu mzs 3995 - Zahrnout do mzdy roční zúčtování daně na Ano:

jděte do menu Zaměstnanci / Mzdy / Číselníky mezd / Hodnoty MZS složek

zadejte do pole Kód mzd. složky hodnotu 3995

klikněte na tlačítko Vyhledat

Pokud v zobrazeném seznamu nemáte mzs 3995 pro daný měsíc nastavenu na Ano, proveďte to kliknutím na tlačítko
Nový.

WAK System, spol. s r.o., Petržílkova 2564/21, 158 00 Praha 5 - Stodůlky, Tel: +420-251 612 552
e-mail: waksystem@waksystem.cz , www prezentace: www.waksystem.cz

ERP informační systém

CLIENT – SERVER ARCHITEKTURA

Zobrazí se vám formulář pro zadání nové hodnoty pro mzdovou složku. Vyplňte kód mzs, měsíc zpracování mezd ve
tvaru období od - do, ve kterém promítne roční zúčtování daně a dejte uložit.

Nyní se vraťte do pracovního poměru zaměstnance a spočítejte zaměstnanci měsíční mzdu normálním způsobem.
Nezapomeňte si na formuláři pracovního poměru před výpočtem zkontrolovat, že máte vybraný správný mzdový
formulář pro výpočet měsíční mzdy MZDAK. Po provedení výpočtu budete mít ve výsledcích výpočtu a na výplatní pásce
zahrnuto roční zúčtování daně (přeplatek/nedoplatek nebo kompenzace na dani a bonusu).
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