MZDY 2020 ANTIVIRUS C

MZDY 2020 – ANTIVIRUS C
Prominutí pojistného za zaměstnavatele v měsících červen, červenec a
srpen 2020.
Program ochrany zaměstnanosti ANTIVIRUS C ze stránek MPSV:
https://www.mpsv.cz/antivirus
V SB KOMPLETu k dispozici od verze 20.2.53 ze dne 29.6.2020 a vyšší
Níže uvedený popis platí pouze pro uvedené měsíce, od září 2020 se vše vrátí do
původního režimu.
Podmínkou je:
· Zaměstnavatel nemá více jak 50 zaměstnanců v pracovním poměru
· Počet zaměstnanců i vyměřovací základ se porovnává se stavem
k 31.3.2020
· Počet zaměstnanců musí být alespoň 90% stavu před pandemií
· Úhrn vyměřovacích základů musí být na úrovni alespoň 90% před
pandemií
· Odečíst na zaměstnance lze maximálně 52253,- Kč (1,5 násobek
průměrné mzdy)
· Základ pojistného za firmu se sníží a z toho odvede 24,8%
· Základ a odvod za zaměstnance se nemění
· Nelze kombinovat v jednom měsíci A, B s C.
Detailní podmínky uplatnění jsou uvedena na stránkách ČSSZ a MPSV.
Co je jinak v měsících červen, červenec a srpen
V položce menu - <Sestavy> - <Výkazy pro instituce> - <Přehled o výši
pojistného a vyplacených dávkách za období> se pro období 6 – 8/2020 rozšiřuje
tabulka o položky pro uplatnění sníženého základu. Tato tabulka se nově dá
libovolně editovat ve sloupci hodnota. Celková částka odvodu se po uzavření
tohoto okna uloží a použije do převodního příkazu. Toto hlášení se od července
2020 už nedá poslat jinak než datovou větou.
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Postup práce
1. Nejprve musíte rozhodnout, jestli slevu budete uplatňovat nebo ne – viz. začátek
tohoto dokumentu.
2. Pokud budete uplatňovat slevu na všechny zaměstnance a základ na SOC u
žádného nepřesáhne 52 253 Kč, bude řádek 4. Snížený vyměřovací základ mít
hodnotu 0.
3. Jestliže budete uplatňovat slevu jen na některé zaměstnance, je potřeba sečíst
jejich základy na SOC a tuto částku pak odečíst od celkového základu za všechny
zamce. Toho dosáhnete tak, že v okně Měsíční mzdy označíte značkou ty
zamce, u kterých budete slevu uplatňovat.
4. Před výpočtem sestavy Měsíční hlášení je položen dotaz

5. Odpověď ANO zajistí sečtení základů u označených zamců a do řádku 4. ve
sloupci 1 je spočítaná částka Sníženého základu. Bude to vypadat třeba takto:

© 2020 H&M DataSoft spol. s r.o.

Stránka 2 (celkem 5)

MZDY 2020 ANTIVIRUS C
6. Pokud s navrženou částkou souhlasíte, přepište ji do sloupce hodnota. Bude to
vypadat třeba takto:

7. Pokud uplatňujete slevu na všechny zamce (bod.2) tak zapište 0.
8. Jakmile požadovanou částku zadáte, bude spočten odvod za firmu i celkový odvod
a hlášení se nastaví do režimu Uplatňuji snížení… ANO. Dopadne to takto:

9. Po uzavření okna Hlášení na SOC se zobrazí informace, že částka k odvodu je
uložena k předání do příkazu bance. Z toho vyplývá, že příkaz bance na odvod
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SOC je potřeba udělat až následně po sestavení hlášení, jinak v příkazu bance
bude částka 0.

Pro předání na ČSSZ lze vygenerovat XML větu PVPOJ20.
Od 1.7.2020 komunikace pro tento přehled probíhá pouze elektronicky.
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Nový formulář

HaP 29.6.2020, PaR 2.7.2020
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