Pokyny pro vyplnění elektronických formulářů ČSSZ

Tento dokument popisuje postup při vyplňování elektronických formulářů Evidenčních listů
důchodového pojištění a Přihlášek/odhlášek zaměstnanců k nemocenskému pojištění. Pro tuto
činnost musíte mít nainstalovaný produkt program 602XML Filler a použít šablony ELDP a
Přihlášku k nemocenskému pojištění.
Postup se sestává ze třech kroků:
1. zobrazení a vyplnění formulářů ve WAK INTRA
2. exportovaní dat z WAK INTRA (uložit na pevný disk v PC) do souborů formátu XML
3. načtení a zpracování uložených souborů XML do programu 602XML Filler
Detailní postup pro vyplnění a vytisknutí elektronických formulářů
1. Zobrazení a vyplnění formuláře ve WAK INTRA
Formulář ELDP naleznete v menu Zaměstnanci - Mzdy - Výsledky výpočtů výběrem seznamu
Evidenční list důchod.pojištění.
Formulář Přihláška/odhláška k nemocenskému pojištění naleznete v menu Zaměstnanci Mzdy - Pracovní poměry zaměstnanců výběrem seznamu Přihláška k nemocenskému pojištění.
Po zadání podmínek výběru si formuláře zobrazíte po stisku tlačítka Vyhledat.
2. Export dat z WAK INTRA
Zobrazené formuláře se exportují stiskem tlačítka Export do XML, které naleznete v ovládací
liště nahoře. Po stisku tlačítka se zobrazí dialogové okno (viz Obr.1) pro uložení nebo otevření
exportovaného formuláře. Klikněte prosím na volbu Uložit a vyberte místo na pevném disku v
PC, kam se daný soubor XML uloží.
Obr. 1
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3. Zpracování XML souborů programem 602XML Filler
Pomocí programu 602XML Filler lze exportovaná data formulářů z WAK INTRA upravit a
následně pak vytisknout nebo elektronicky podat na ČSSZ. Více informací o elektronickém
podání formulářů naleznete přímo na stránkách ČSSZ (http://www.cssz.cz/cz/e-podani/)
Postup pro načtení a zpracování exportovaných dat
• spusťte program 602XML Filler, jděte do menu Soubor-Otevřít a otevřete staženou šablonu
• jděte do menu Data - Import dat do formuláře a načtěte uložený soubor XML
• načtené formuláře nyní můžete v případě potřeby ještě editovat a následně pak vytisknout
na tiskárně do originálních papírových předtisků ČSSZ.
• zobrazené údaje si můžete z archivních důvodů uložit na pevný disk PC
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