Ročná uzávierka 2017
Dôležité upozornenie: pred spustením ročnej uzávierky nezabudnite vytvoriť zálohu databázy.
1 - Ročná uzávierku spustíte rovnakým spôsobom ako mesačnú uzávierku – t. j. spustením funkcie
“Mesačná uzávierka miezd” vo triede “Výpočet mzdy.

2 – po spustení funkcie počkajte, až sa na obrazovke zobrazí informácia o ukončení uzávierky.
Pozorne si prezrite auditlog uzávierky – prípadne vytlačte.

3 – Kalendáre pre rok 2018
 Kontrola vygenerovaných kalendárov pre rok 2018 – hlavne či je vygenerovaný kalendár
001 – a to aj v tom prípade, že ho nepoužívate.
Poznámka: Ešte pred ročnou uzávierkou skontrolujte, či máte zadaný na kalendároch správny základný
a zvýšený nárok na dovolenku. Hodnoty sú dôležité pre správny prepočet dovolenky pri ročnej
uzávierke.


Úprava sviatkov - ak ste mali v zozname kalendárov kalendár s vykliknutými sviatkami /pri
mesačných mzdách/ treba ich vykliknúť aj vo vygenerovanom kalendári pre aktuálny rok 2018.

Postup:
 Rozkliknite príslušný kalendár





Pomocou ikonky „Nastavenie záložiek“ doplňte do spodných záložiek triedu „Typ pracovnej
doby“
Spodnú záložku „Typ pracovnej doby“ otvorte a v stĺpci „Sviatok“ zafiltrujte všetky dni, ktoré sú
označené ako sviatok
V otvorenom formulári konkrétneho dňa vykliknite atribút „Sviatok“ a záznam uložte.

5 – Ďalšie činnosti po uzávierke
·

Kontrola zostatku dovolenky – opravte zostatok dovolenky u zamestnancov na
rodičovskej dovolenke, ktoré začali pred rokom 2017

·

Kontrola vynulovania hodín na KZ – nahrávané hodiny nadčasu, absencie, dohôd o vykonaní
práce, čerpanie prekážok v práci – vyšetrenie a sprevádzanie v roku 2017

·

Kontrola platových postupov

·

Kontrola zmien zdravotnej poisťovne

·

Vytvorenie zákonnej rezervy na nevyčerpané dovolenky. Použite šablónu - 21136 - Dovolenka
- tvorba rezervy – v triede Karta zamestnanca.

Ak ste spustili ročnú uzávierku – mzdové konštanty a úprava výpočtu mzdy platná v roku 2017
sa aktualizovali automaticky.
Dôležité upozornenie:
Užívatelia, ktorí uzavreli rok 2017 ešte pred distribúciou verzie 14, musia po inštalovaní verzie
aktualizovať mzdové veličiny platné pre rok 2018.
Postup:
 V triede Konštanty pre výpočet mzdy – spustiť funkciu „Zmeny konštánt a nastavení“


Po spustení funkcie ju nutné ukončiť a znova spustiť všetkých spustených klientov Noris.nextu
– aby sa aplikovali zmeny nastavení.

Mzdové konštanty pre výpočet miezd - platné od 1.1.2018
Trieda: Konfigurácia miezd - 21195

Minimálna mesačná mzda

Pôvodná
hodnota
2017
435,00

Nová
hodnota
2018
480,00

Minimálna hodinová mzda

2,5000

2,7590

Nezdaniteľná časť základu dane ročná

3803,33

3830,02

Nezdaniteľná časť základu dane mesačná

316,94

319,17

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku

3803,33

3803,33

Max. vymeriavací základ pre náhradu pri dočasnej
práceneschopnosti
Daňový bonus

58,0602

59,8671

21,41

21,56
258,72 ročne
50,00

atribút

RZD – uhradené služby v kúpeľoch – uplatní sa až v RZD
2018
RZD – daňový bonus za zaplatené úroky – max – uplatní
sa až v RZD 2018

400,00

Všetky platné konštanty si môžete overiť v triede „Konfigurácia miezd“ – ikonka – Zoznam platných
konštánt pre výpočet.

Trieda: Druhy platieb do fondov - 21503
atribút

Typ platby

Upresnenie

Max. VZ pre odvod do ZP
Max. VZ pre odvody do SP
(okrem úrazového poistenia)

1,2

0,1,2,4,6
0,1,2,4,6

Pôvodná
hodnota
zrušený
6181,00

Nová
hodnota
zrušený
6384,00

V súvislosti so zmenou výšky minimálnej mesačnej a hodinovej mzdy sú upravené aj minimálne
mzdové nároky podľa stupňa náročnosti práce – trieda Minimálna mzda 21951.

Minimálne mzdové nároky od 1.1.2018
Zložka mzdy
Pracovná pohotovosť – neaktívna časť na pracovisku
Pracovná pohotovosť – neaktívna časť mimo pracoviska

Hodinová sadzba
2,7590
0,5518

Nočná práca
Sťažený výkon práce

0,5518
0,5518

V prípade potreby upravte atribút „Hodinová“ v číselníku mzdových zložiek na používaných mzdových
zložkách.
Ak máte takéto zložky zadané v triede „Paušály a zrážky“, je nutné upraviť hodnoty aj tam.

Trieda: Výpočet mzdy 21104
 Progresívne zdaňovanie
- výpočet preddavku dane z príjmu – vzhľadom k tomu, že k 1.1.2017 sa výška životného minima
nemenila a ostala na výške 198,09 – výška nezdaniteľnej časti sa nemenila.
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Pôvodná hodnota 2017
2918,53
2918,53
35022,31
35022,31

Nová hodnota 2018
2918,53
2918,53
35022,31
35022,31

 Študenti
- Žiakom a študentom stredných a vysokých škôl, ktorí pracujú na dohodu o brigádnickej práci
študentov, sa od 1. januára 2018 ostáva hranica zárobku, do ktorej nebudú platiť odvody, a to suma
200 eur.
Dohoda o brigádnickej činnosti
študenta

Pôvodná hodnota 2015

Nová hodnota 2016

200

200

Hranica príjmu pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných
574,86 eura - hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch pre pracovný pomer alebo
štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikol v roku 2016 a pokračuje v roku 2017 (je 67 % z 858 eur).
591,61 eura - hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch pre pracovný pomer alebo
štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikne v roku 2016 (67 % z 883 eur).

Aktualizované zostavy – trieda Karta zamestnanca
·
·
·

Vyhlásenie o uplat. nezdaniteľných častí 212343 - v programe nájdete platný vzor tlačiva
na rok 2018 VYH36v18_1. Pre ZC, ktorých PPV k 1.1.2017 už trval, nie je potrebné tlačivo
meniť.
Žiadosť o ročné zúčtovanie dane prázdna 210817 – vzor tlačiva ŽIA38v17_1 - nový vzor
tlačiva platný pre zdaňovacie obdobie 2017

·
·

Potvrdenie o príjme (úrad) 21794 - rozšírenie miesta pre účet (IBAN).

·

Potvrdenie o príjme - vzor tlačiva je pre rok 2018 nezmenený

Tlač za rok 2017 :
-

individuálne – kliknutím na ikonu
hromadne – po označení záznamov – výber šablóny zo zoznamu šablón. V parametrických
oknách môžete zapísať úpravu riadku 01b, 10 a dátumu vystavenia potvrdenia. Aj keď okná
necháte prázdne, je nutné kliknúť na

- Aplikovať parametre.

Zostava: Potvrdenie o príjme – aktuálny rok (potvrdenie za zdaňovacie obdobie - rok 2018) – vzor
POT39_5v17
Zostava: Potvrdenie o príjme - minulý rok (potvrdenie za zdaňovacie obdobie - rok 2017) – vzor
POT39_5v17
Zostava: Potvrdenie o príjme - predminulý rok (potvrdenie za zdaňovacie obdobie - rok 2016) –
vzor POT39_5v16

Aktualizované zostavy – trieda Ročné zúčtovanie dane
Zostava: Ročné zúčtovanie dane 1. strana
Zostava: Ročné zúčtovanie dane 2. strana
Zostava: Žiadosť o ročné zúčtovanie dane
Aktualizované zostavy – trieda Zaradenie zamestnanca
Pre užívateľa NÚDCH boli aktualizované zostavy:
Zostava: Dohoda o nadč. a prac. poh. podľa KZ
Zostava: Súhlas s pohotovosťou a nadčasmi
Zostava: Platový dekrét ŃÚDCH
Zostava: Platový dekrét NÚDCH2
Zostava: Rozhodnutie o plate
Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
za rok 2017
Úprava výpočtu:
- Stanovená celková cena práce na rok 2017: 1.197,87
- 0,8 násobok celkovej ceny práce je po zaokrúhlení v zmysle § 64 ods. 5 zákona 958,00 €;
- 0,9 násobok celkovej ceny práce je po zaokrúhlení v zmysle § 65 ods. 1 zákona 1 078,00 €.
Aktualizovaná zostava: Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so
zdravotným postihnutím za rok2017 – v triede Zamestnávanie ZPS – výkaz 21693

Úprava výpočtu: Zdravotné poistenie - odvodová odpočítateľná položka

Od 1. 1. 2018 je zrušené uplatňovanie odpočítateľnej položky na vymeriavací základ zamestnávateľa
na mesačnej báze a tiež v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia.
Odpočítateľná položka zamestnanca sa naďalej uplatňuje.
Spôsob výpočtu ostáva nezmenený.
Preddavok na poistné za zamestnávateľa sa vypočítava z položky mesačného výkazu „celková výška
príjmu“.
Preddavok na poistné za zamestnanca sa vypočítava ako doteraz z položky mesačného výkazu
„vymeriavací základ“.

Úprava pre verejnú správu – Výpočet príplatku podľa % za maximálneho tarifného stupňa
v zaradenej triede.
Do triedy Sumy mzdových zložiek pridaná nová položka:
038 – ZZ - % z maximálneho tarifného stupňa tabuľky – nastavené mzdové zložky 111,113

Ak tieto mzdové zložky ostanú v položkách – pri zmene tarifného platu v Zaradení zamestnanca sa
príplatok za riadenie a osobný príplatok – zadaný % - bude vypočítavať platovej tarify najvyššieho
platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený.

Trieda Paušály a zrážky
Úprava atribútu „Dosiaľ zrazené“
V niektorých prípadoch sa po mesačnej uzávierke nedostala do atribútu „Dosiaľ zrazené“ hodnota
zrazená vo vypočítaných mzdách.
Tento problém je odstránený.
V prípade, že rozdiel „Celkom zraziť“ mínus „Dosiaľ zrazené“ je nižšia hodnota, ako je v atribúte
„Čiastka“ – do vypočítanej mzdy sa dostane hodnota max. do výšky rozdielu „Celkom zraziť“ a „Dosiaľ
zrazené“.

