
Postup při roční uzávěrce za 2014

Zálohujte původní složku mezd pro možnost zpětného prohlížení zpracování za rok 2014

Proveďte tyto kroky:
1. Zpracování - čisté mzdy - ostatní

- přepočet průměru
- sestava dovolených

2. Vyměňte program Mac/WinMzdy pro rok 2015, verze 10.4.6
- zálohujte si vlastní data roku 2014 (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 2014,
- 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.zabezpečeni
- převod MS pracovníků
- převod MS srážek
- převod MS mat.dávek
- převod MS stálých plateb

5 . Ostatní - obnova licence
- zadejte nové lic.čislo pro rok 2015
- potvrďte sestavení nových kalendářů
- doplňte datum velikonočniho pondělí 6.4.2015

6. Pořizení - inicializace
- inicializace pro leden nového roku

7. Pořizení - podnikové konstanty

Proveďte nastavení parametrů pro rok 2015 – podnikové konstanty:

- maximální vyměřovací základ zaměstnance pro sociální pojištění se mění z 1 245 216.- na 1 277 328.- Kč
( max. vyměřovací základ zaměstnance pro zdravotní pojištění zůstává zrušený)

- nové redukční hranice:
1.redukční hranice činí 888 (původní 865),

2. je nyní 1331 (původní 1298) a
3. je 2662 (původní 2595)

- dochází ke zvýšení minimální mzdy z 8 500.- na 9 200.- Kč což způsobuje i navýšení částky minimálního
vyměřovacího základu zdravotního pojištění na částku 9 200.- Kč
Základní hodinová sazba se zvyšuje z dosavadních 50,60 na 55 Kč.



Od roku 2015 se zvyšuje sleva na dani na vyživované dítě a to na druhé dítě o 200 Kč a na třetí a na každé další
dítě o 300 Kč. Pro uplatnění stávající a zvýšené slevy (na druhé a další děti) nastavte u dítěte v „Pořízení – Matriční
soubory – Příspěvky“ ve sloupci „Indikace úlevy“ patřičné číslo (1 pro první dítě, 2 pro druhé dítě, atd.). U dítěte,
kde sleva není uplatňována, ponechte indikaci rovnou nule.

V roce 2015 již má pracující důchodce nárok na slevu na dani, což lze zajistit nastavením daňového stupně
s odpočtem v kartě pracovníka tak, jak tomu bylo před zrušením nároku na slevu.

Požadujete-li uplatnění odpočtu vyplacené nemocenské (při současném zvýšení platby nemocenského pojištění z
2,3% na 3,3%), tak označte údaj „uplatnění ½ odpočtu náhrady mzdy – malá org.“ a nastavte celkovou výši
sociálního pojištění na 26% .

Minimální příjem pro zaměstnance, který zakládá účast na nemocenském, a tím i důchodovém pojištění, se v roce
2015 nemění a setrvává na částce 2 500.- Kč,


