Postup při roční uzávěrce za 2017
Zálohujte původní složku mezd pro možnost zpětného prohlížení zpracování za rok 2017
Proveďte tyto kroky:
1. Zpracování - čisté mzdy - ostatní
- přepočet průměru
- sestava dovolených
2. Vyměňte program Mac/WinMzdy pro rok 2018, verze 10.5.2
- zálohujte si vlastní data roku 2017(doporučeno je vytvoření kopie celé složky WinMzdy nebo
MacMzdy tj. programu a dat),
- nainstalujte v nové složce nový program (plná verze je na www.konto4d.cz po záložkou „ke stažení“ ve
složce „demo“),
- nebo lze též po předchozím zálohování stáhnout a nainstalovat pouze upgrade (ze složky „upgrade“) do
původního umístění,
- pokud nainstalujete plnou verzi, doplňte do ní vlastní data roku 2017,
- spusťte program s vlastními daty (při přihlašování držte levé ALT pro výběr vlastních dat)
3. Zpracováni - roční vyúčtováni daně
- spusťte Nápočet souboru vyúčtováni (s případným tiskem sestavy Návrh ročního vyúčtováni daně)
- spusťte Vytvořit sestavy vyúčtováni a sestavy vytiskněte (lze též kdykoli později)
4. Zpracováni - roční uzávěrka
- sestava důch. zabezpečení
- převod MS pracovníků
- převod MS srážek
- převod MS mat. dávek
- převod MS stálých plateb
5 . Ostatní - obnova licence
- zadejte nové lic.čislo pro rok 2018
- potvrďte sestavení nových kalendářů
- doplňte datum velikonočního pondělí 2.4.2018 a svátku „Velký pátek“ 30.3.2018
6. Pořízení - inicializace
- inicializace pro leden nového roku
7. Pořízení - podnikové konstanty
Proveďte nastavení parametrů pro rok 2018 – podnikové konstanty:
- změňte částku slevy na 1.dítě na 1267.- Kč (zvýšení o 150.-) a upravte zvýšení na druhé dítě na 350.- Kč a na
třetí a další 750.- Kč.
- maximálním vyměřovacím základem zaměstnance pro placení pojistného je částka ve výši 48násobku
průměrné mzdy (nově 29 979,- Kč) a mění se z 1 355 136.-Kč na 1 438 992.( max. vyměřovací základ zaměstnance pro zdravotní pojištění zůstává zrušený)
- nové redukční hranice:
1. redukční hranice činí 1000.- (původní 942),
2. je nyní 1499.- (původní 1412),
3. je 2998.- (původní 2824),
- dochází ke zvýšení minimální mzdy z 11 000.- na 12 200.- Kč což způsobuje i navýšení částky minimálního
vyměřovacího základu zdravotního pojištění na částku 12 200.- Kč
Základní hodinová sazba se zvyšuje z dosavadních 66 na 73,20.- Kč.

