MZDY V21.01 – SP05
Aktualizácia UPDATE Vám umožňuje tieto úpravy:

MZDOVÁ AGENDA
1. Upravený výpočet DB pre deti od 6 rokov do 15 rokov od 1.8.2021 na základe usmernení FSSR a UPSVaR. Do
evidencie detí pribudla nová položka - Obedy zadarmo A/N. Ak je na dieťa vo veku od 6 rokov a 1 mesiac do 15
rokov poskytovaná dotácia na stravovanie podľa §4 ods. 3 písm. c) zákona 544/2010 Z. z je potrebné zadať „A“ vtedy nie je nárok na DB - programom je to ošetrené. Ak to zhrnieme, tak nárok na daňový bonus na dieťa vo veku
od 6 rokov do 15 rokov len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona
č. 544/2010 Z. z. o dotáciách…
2. Počet deti s DB sa prenáša do miezd len pre deti, u ktorých je vypočítaný DB.
3. Ošetrený rozsah kódov pre typ dôchodku v osobných údajoch
4. Upravená mesačná uzávierka pre evidenciu deti, ak má dieťa 25 rokov a 1 mesiac a viac - už sa neprenáša do
nasledujúceho mesiaca.
5. Z dôvodu ukončenia prevádzkovania domény drsr.sk, došlo ku zmene pri spracovaní výkazov cez aplikácie eDANE.
Potrebné zmeny sme do programu zapracovali na základe informácii z FSSR. V tejto súvislosti je potrebné
stiahnuť a nainštalovať nové verzie aplikácii eDANE (verziu Win aj Java) z webového sídla FSSR:
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektronicka-komunikacia-dane/
edane

Upozorňujeme Vás na sledovanie nášho webového sídla www.ifosoft.sk, kde budú uverejňované zmeny
programového vybavenia. Nájdete na ňom aj ponuku termínov školení k mzdovej agende IFOsoft.

V prípade nových poznatkov Vás budeme obratom informovať na našom webovom sídle: www.ifosoft.sk.
Ak by ste sa dostali k novým poznatkom Vy, prosíme Vás o zaslanie informácie na našu e-mailovú adresu
ifosoft@ifosoft.sk.
Vaše nejasnosti a otázky týkajúce sa softvéru volajte na telefónne čísla: 051/77 10 543, 77 10 497 alebo
pošlite e-mail na vyššie uvedenú adresu.

