
  

                                                         Kurzarbeit  od 1.3.2022
                      Zmeny sú vykonané na základe zákona č. 215/2021 Z.z. 
                              
  

Po nainštalovaní verzie dať prepísať vzory výstupov:
                                           Služby  - Import,export – Import – Vzory výstupov 

V parametroch –  náhrady, nová náhrada mzdy:

  Náhrada  v čase skrátenej práce:

- náhrada sa platí vo výške 80%  priemernej mzdy

 Nový odvod na poistnom do Sociálnej poisťovne:

  Poistné na financovanie podpory  :

 Kmeňové údaje:
- v položke Odvody do fondov nová položka Odvádzať na PNFP (PFP)
  Pre všetky pracovné pomery  sú automaticky označené áno.   Dohody  napriek tomu, že sú 
označené áno pri výpočte mesačných údajov odvod na poistné na financovanie podpory 
nepočíta – nie je potrebné odvod upravovať v kmeňových údajoch.
Pokiaľ nie je povinnosť platiľ PnFP ( iný druh právneho vzťahu) -  je potrebné v kmeňových 
údajoch  na položku Odvádzať na PNFP dať nie .

 Mesačné údaje:
- nové položky v:  - Neodpracovanom čase Náhrada v čase skrátenej práce – zadávajú sa 
hodiny.  Čas skrátenej práce je možné zadávať aj cez Dochádzku

 

                            - Vymeriavacích základoch a Odvodoch do fondov – počíta program



                                              - sadzba poistného na financovanie podpory je 0,5 %
                                              - sadzba poistného v nezametnanosti:  0,5% ak sa platí PFP
                                                                                                              1 % ak sa neplatí PFP 

 Sadzby poistného sú nastavené v programe, nie je potrebné nič upravovať.

   Doporučujem upraviť  si v programe:

- do výplatných pasok doplniť  novú položku – Náhrada v čase skrátenej práce podľa potreby
( popis nájdete v príručke  Výstupy)

  Pre hodiny si vyberiete položku: 

   Pre náhradu si vyberiete položku: 

- v zaúčtovaní miezd – Nastavenie – doplniť účty na nové položky , musia byť také isté ako v 
účtovníctve

   
Nové v programe:

  Potvrdenie o zdaniteľnej mzde 

- nové tlačivo na rok 2022, použije sa zostava Potvrdenie o vyp. príjmoch 2022
 

  Výkazy do Sociálnej poisťovne

 - do konca februára 2022 sa používajú xml schémy 2021 ( MVVP 2021 a VPP 2021)

 - od 1.3.2022  sa používa xml schéma 2022 ( MVVP 2022 a VPP 2022 )  

 Výkaz poistného z februárových výplat ( splatný do 8.4.2022) je potrebné 
vytvoriť znovu pod xml schémou 2022  ( VPP 2022) a poslať



Odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných:

- od 1.3.2022 je odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných zrušená, preto je potrebné 
pre aktívne pracovné pomery, ktorých sa to týka v personalistike v pracovných pomeroch dať
do položiek Dlhodobo nezamestnaný a Nezamestnaný z NRO dať nie ( alebo vymazať 
obsah položky)


