Noris mzdy a personalistika verzia 2014.E
Výpočet mzdy – funkcia ZP – elektronický výstup
Úprava prílohy Mesačného výkazu preddavkov na verejné zdravotné poistenie.
Zamestnancom – dlhodobo nezamestnaným, ktorým sa uplatňuje úľava na odvodoch, sa v prílohe
výkazu zobrazuje okrem celkového príjmu aj výška vymeriavacieho základu.

Vyhlásenie o poukázaní 2% dane
Aktualizovaná šablóna: Vyhlásenie o poukázaní 2% dane – Doplnené telefónne číslo daňovníka,
a titul za priezviskom.
Práca 2-01
Aktualizované sú šablóny: 210635 Práca 2-04 (strana 1) , Práca 2-04 (strana 2)
Agrosektor – trieda Hrubé mzdy_C

Aktualizovaná šablóna: 211953 Rozbor VP nákladov podľa mesiacov – je rozšírená položka „Suma“.

Potvrdenie o výške príjmu zamestnanca
•
•
•

Šablóna v triede Karta zamestnanca - 21132 - je upravená podľa návrhu užívateľov obsahuje ešte dva výpočty:
Priemerná hrubá mzda za obdobie: suma stĺpca hrubá mzda / počet mesiacov vybraného
obdobia – zaokrúhlené na eurocenty matematicky
Priemerná čistá mzda za obdobie: suma stĺpca čistá mzda / počet mesiacov vybraného
obdobia – zaokrúhlené na eurocenty matematicky
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Definície platobných príkazov
•
•

Aktualizovaná šablóna pre funkciu 21076 – Vytvorenie platobného príkazu - v triede - 21128
- Definícia platobného predpisu – nahradenie pôvodného čísla účtov účtom v tvare IBAN.
Zväčšenie kapacity pre účet z 20 znakov na 30 znakov

Funkcia - Zložky funkčného platu
Aktualizovaná šablóna – do prehľadu pridaný stĺpec „vek“. ( v triede Karta zamestnanca).

Starostlivosť o dieťa do 6 rokov veku
Od 1. Januára 2014 sa používajú tlačivá „Mesačný výkaz poistného a príspevkov- príloha“ a „Výkaz
poistného príspevkov – príloha“, ktoré obsahujú rubriku „Kalendárne dni vylúčených dôb“. V tomto
elemente sa uvádza obdobie, po ktoré sa rodič stará o dieťa do šiestich rokov veku, alebo ak sa
takáto situácia výnimočne vyskytne, o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté maloleté dieťa.
Obdobie starostlivosti o dieťa sa uvádza bez ohľadu na skutočnosť, či je rodič počas tejto starostlivosti
na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, alebo či pracuje u zamestnávateľa.
V kalendárnom mesiaci, v ktorom starostlivosť o dieťa začala, sa vyplní iba dátum začiatku
starostlivosti v kolónke „od“.
Ak sa starostlivosť o dieťa začala v skoršom kalendárnom mesiaci, za ktorý sa MVPP, VPP predkladá,
krížikom sa označí kolónka „trvá“.
Ak starostlivosť o dieťa v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa predkladá MVPP, VPP skončila, vyplní sa
iba dátum v kolónke „do“.
Ak starostlivosť začala aj skončila v priebehu jedného kalendárneho mesiaca, uvedú sa dátumy
v kolónkach „od“ aj „do“.
Úpravy v module mzdy:
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•

Trieda Rodinný príslušník

Pridané atribúty „Starostlivosť o dieťa od:“ a „Starostlivosť o dieťa do:“
Deti, ktoré poberajú daňový bonus, budú mať údaje o starostlivosti predplnené, u ostatných detí je
treba zistiť, či rodiť uplatňuje „starostlivosť o dieťa..“
Pri zadávaní nového dieťaťa je potrebné okrem dátumu narodenia zadať aj dátum „Starostlivosti od.“ –
program dátum „Starostlivosť do:“ doplní automaticky dňom pred dosiahnutím 6-tich rokov.
Ak ide o starostlivosť o ťažko zdravotne postihnuté dieťa – je potrebné, aby užívateľ upravil dátum do:
(od 7 do 18 rokov)

•

Trieda Výkaz do SP

Pridané stĺpce „Vyl doby od:“, „Vyl.doby do:“, „Vyl. Doby trvá“
V položkách formulára MVPP sa atribúty nachádzajú úplne vpravo a je možná ich editácia.

Zobrazenie obdobia vylúčených dôb v xml:

Dôležité upozornenie:
Úprava do VPP - Výkaz poistného a príspevkov nové atribúty obsahuje, ale nevyplní. Je potrebná
ručná editácia. VPP bude dokončený a aktualizovaný v nasledujúcej verzii – už v novom systéme
Noris.Next.
Karta zamestnanca – obor vzdelania
V atribúte „obor vzdelania“ bola odstránená kontrola na povinnosť zadať iba číslo.
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Trieda ELDP
Úprava tvorby ELDP tak, aby sa dal vytvoriť ELDP za vybrané obdobie.
Pridaný nový atribút „Typ“.
Typ „ – „ (automatický) tvorba ELDP ako doteraz (vytvorený spustením funkcie „Vytvorenie ELDP“).
Program zobrazí ELDP za obdobie trvania PPV - t.j. od začiatku PPV – po aktuálne obdobie.
Typ „Ručný“ – nový typ – umožňuje editovať dátumy obdobia „od“ – „do“.
Po uložení editovaných dátumov a spustení funkcie vytvorenia ELDP program v položkách zobrazí
iba roky a VZ za vybrané obdobie.
Užívateľ môže využiť tento typ ELDP v prípadoch, kedy opätovne potrebuje vytlačiť ELDP napríklad
z už ukončeného PPV (prípady, kedy nový PPV vznikol aktualizáciou karty zamestnanca zo Zaradenia
zamestnanca).
Typ „Opravný“ – ako typ “ –„ – v šablóne označí atribút „opravný“.

Dôležité upozornenie:
Úprava zobrazenia obdobia „od“ – „do“ pri nepravidelných príjmoch bude dokončená a formulár bude
0aktualizovaný v nasledujúcej verzii – už v novom systéme Noris.Next.
Hromadné oznámenie do ZP
Úprava tvorby hromadného hlásenia – typ výberu „Do 1 mesiaca (náhrady)“.
Do zoznamu ZC program pridá aj dohody uzavreté mimo pracovného pomeru (VP, PČ, BČŠ),
v prípade, že sú dočasne práceneschopní.

Rozúčtovanie mzdových nákladov na strediská – úprava pre vybraného užívateľa
1- Pridaná trieda „Rozúčtovanie mzdových nákladov“ (distribuované v predchádzajúcej
verzii)
Zamestnanec môže mať uvedené maximálne dva aktívne útvary, na ktoré sa mzdové náklady
rozúčtujú, ktorých počet % a spolu musia dávať hodnotu 100%.
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2 - Funkcia „Mzdový interný doklad je upravená nasledovne:
1 - Rozúčtuje z vypočítanej mzdy MZ 100,111,113,117,121,120 (pevne dané) podľa zadaného útvaru
a % z triedy 21568.
2 – Ostatné mzdové zložky rozúčtuje podľa „predpisov pre účtovanie miezd“.
3 - Rozúčtuje tvorbu soc. fondu: MZ 528, 533 podľa zadaného útvaru a % z triedy 21568
Poznámka: V triede Rezervy a povinné zrážky (21177) je nevyhnutné zmeniť nastavenie „Typ
zoskupenia“ na „Zamestnanec“ – a zároveň „útvar“ - viď obrázok nižšie.

4 – rozúčtuje odvody do podľa zadaného útvaru a % z triedy 21568
Rozpočet odvodov je nasledovný: Zisti % (podiel) „suma (čiastka) MZ z útvaru č.1 (pre ktoré platí, že
tvoria VZ pre odvody do fondov) (S 1) z celkovej sumy (čiastky) MZ (pre ktoré platí, že )tvoria VZ pre
odvody do fondov) (S2)
a podľa
% (podielu) rozpočíta MZ s nastavením:
MZ, lcs.cms21.typ_ms = zákonné poistenie a zároveň lcs.cms.f_odviest_do <> dôchodkové
pripoistenie a zároveň lcs.cms21.f_odviest_za= zamestnávateľa

(*UDF) Správcovia systémov s UDF formulármi
Pri pridaní a úprave atribútov na formulár triedy
• Karta zamestnanca
• Zaradenia zamestnanca
• Rodinný príslušník
Je potrebné upraviť si UDF formuláre podľa vzoru v knižnici UDF.PBL, ktorá je súčasťou distribúcie
Zoznam skratiek
• ZL

Zamestnávateľ
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZC
Zamestnanec
KZ
Karta zamestnanca
VM
Vypočítané mzdy
RP
Rodinní príslušníci
ZZ
Zaradenie zamestnanca
PR
Predspracovanie miezd
HOZP
Hromadné oznámenie ZP
RLFO
Registračný list fyzickej osoby
HRLFO Hromadný registračný list fyzickej osoby
PZ
Paušály a zrážky
ZKZ
Zmeny Karty zamestnanca
RZD
Ročné zúčtovanie dane
KPM
Konštanty pre mzdy
RZZP
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
HV
Hromadný vstup
HM
Hrubé mzdy
DPDF
Druhy platieb do fondov
SMZ
Sumy mzdových zložiek
HMC
Hrubé mzdy C

Osobné údaje na obrázkoch nie sú skutočné.
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