MZDY 20201 IZOLAČKA

MZDY 2021 – Příplatek Karanténa a Izolačka
Popis a podmínky čerpání na stránkách ČSSZ a MPSV:
https://www.cssz.cz/web/cz/-/mimoradny-karantenni-prispevek-tzv-izolacka-jeho-vyse-a-odecet-odpojistneho
https://www.mpsv.cz/web/cz/izolacka
K dispozici je nová verze 21.1.68 ze dne 31.3.2021.
Pokud potřebujete počítat příplatky ke karanténě či Izolačku, je nutno provést
převod dat programem Nastavení verze min. 21.1.66, bez tohoto převodu
budou mzdy normálně fungovat, budou dělat správné datové věty PVPOJ, ale
nebude možno příplatky počítat. Pokud převod dat neuděláte, zobrazí se toto
varování:

Při spuštění SBMZDY verze 21.1.68 a vyšší se automaticky provedou
následující změny:
- v tabulce Nástroje - Číselníky - Sociální náhrady se objeví nový
sloupeček Výpočet příplatku za Covid. V tomto novém sloupci se u řádků
Karanténa (SDK) a Náhrada mzdy (SDN) objeví vzorec pro výpočet karanténního
příplatku

- v tabulce Nástroje - Číselníky - Mzdové složky se v sekci Čistá mzda hledá
složka s typem SOCKO, což je prastará již nepoužívaná složka, která byla
umístěna hned pod sociálními náhradami. Pokud je tato složka nalezena, je
nahrazena složkou +doplatek COVID, s typem DPLCD a hodnotou SPRI. Sloupec
Řada bude doplněn hodnotou DPNP. Současně bude do předkontací
doplněna mzdová předkontace DPNP účtovaná MD – 336.001 Dal
331.001. Pokud používáte jiné účty, bude potřeba je opravit.
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- pokud ve Vašich mzdových složkách už během let nemáte výše zmíněnou
složku s typem SOCKO, vložte na patřičné místo někam za sociální dávky typ
Doplatek COVID a při příštím spuštění se sám doplní do názvu „+doplatek
COVID“, do Předpisu „SPRI“ a do Řada “DPNP”. I když, pokud to již editujete,
můžete to tam napsat rovnou...

- připomínáme zkontrolovat i zaškrtnutí ve sloupečku Tisk, aby se Příplatek tiskl
na výplatní pásku
- pokud byl proveden výše zmíněný převod dat, objeví se v evidenci sociálních
náhrad nové sloupečky

Příplatek/den - slouží k zadání částky denního příplatku - pro březen
platí 370,- Kč, pokud by došlo ke změně výšky příplatku jen se tady zadá jiné
číslo
Příplatek - celkový příplatek připadající na tuto konkrétní sociální událost,
bude spočten programem automaticky
Kal. dnů - počet kalendářních dnů dané sociální události nebyl do tohoto
okamžiku potřeba. Pro výpočet Příplatku byl ovšem zvolen model, který se opírá
krom pracovních i o kalendářní dny.
Pokud tedy pořizujete jednotlivé sociální náhrady průběžně i během března,
nebude počet kalendářních dnů spočten. Je tedy nutné vrátit se ke všem
březnovým sociálním událostem, ke kterým má být připočten i příspěvek
a jen znovu vybrat typ sociální náhrady (K nebo N), kalendářní dny se
pak samy dopočítají - vrátit se k těmto náhradám musíte tak jako tak pro
zapsání částky denního příplatku.
POZOR – pokud zaměstnanec „spadl“ do karantény před 1.3.2021, nemá
nárok na příspěvek za celých 14 dnů ale jen od 5.3.2021. Takový případ
vyřešíte tak, že ručně přepíšete počty pracovních i kalendářních dnů na
hodnotu od 5.3. do konce karantény.
Tímto by mělo být vše připraveno pro výpočet mezd, příplatek se automaticky
spočítá, do každé věty sociální události se zapíše jeho konkrétní částka, pro
případné pozdější vykazování.
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Dále je doplněn aktuální report Přehled o výši pojistného a nová datová
věta PVPOJ2021. Tuto větu budou muset posílat všichni i když žádný
příspěvek nevyplácí.
Přejeme všem pevné zdraví.
S pozdravem Zdar viru ZMAR!
PaR, HaP, 31.3.2021
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