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Jen řady            <1> IDEA-mzdy
Jen požadavky       <4> 2040297.1,2040298.1,2040299.1,2040300.1
Jen zadavatelé        > Vše
Jen skupiny           > Vše
Jen řešitelé          > Vše
Jen priority          > Vše
Předmět obsahuje      : <bez omezení>
Požadavek obsahuje    : <bez omezení>
Příznak obsahuje      : <bez omezení>
Vyřešené/Nevyřešené/* ? *=vše
Datum zadání od       : Od začátku      do : Do konce
Datum vyřešení od     : Od začátku      do : Do konce
Termín od             : Od začátku      do : Do konce
Poslední změna od     : Od začátku      do : Do konce
Třídit podle          : P-
Jak stránkovat        ? 0-běžně
Jaké texty tisknout   ? 1-jen uživatelské
Jaké rozložení        ? 1-standardní
Převést do řady       : <nepřevádět>
Sumáře podle          : <bez sumáře>
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zapsal Řeší Skupina   P Termín   Předmět                                            Přílohy (Z/Ř)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MZD    2040297.1 27012007 27012007 PB     PB   MZD       5          Sleva na dani při ročním zúčtování studenta                (0/0)
Zadání : Při výpočtu ročního zúčtování za rok 2006 se částka pro žáka/studenta/připravujícího se na budoucní povolání přičítá
         nejen do slev na dani (správně), ale také i do nedanitelncých částek (chybně).
Řešení : Upraven výpočet ročního zúčtování daně
         - částka za studenta se počítá pouze do slev na dani
         - odstraněno chybné přičítání této částky do nedanitelných částek
MZD    2040298.1 01022007 01022007 PB     PB   MZD       5          Noční příplatek a výjimka pro Ontex                        (0/0)
Zadání : Od doby, kdy používám převod dat /tedy i hodin pro výpočet nočního příplatku/ z docházkového systému do mezd -
         používám zkrácenou verzi měsíčního formuláře, kde řádek pro noční příplatek nemám. Toto je třeba ošetřit v rámci
         přenosu dat do mezd, o to poprosím Vás.

         * předpokládám, že smysl Vašeho požadavku je - pokud se přenáší hodiny z docházky, které jsou směřované do řádku
         34-Příplatek za práci v noci sazbou, pak s nimi provést tento výpočet
          "poslané hodiny do 34" krát "procento z průměru, minimálně však sazba pro řádek 34"
          
Řešení : Upraven program %MZONT21-import nadstavby docházka.
          
         - hodiny směřované do 34-Příplatek za práci v noci sazbou jdou přímo do mezd do kolonky "Hodiny krát % z průměru"
         - je to podobná výjimka, jakou máte pro řádek 457-Podnikové pohledávky - stravenky, kde se poslaná data ze sloupce
         minuty plní přímo do mezd do kolonky "Počet stravenek k proplacení"
MZD    2040299.1 06022007 06022007 PB     PB   MZD       5          Chyba ve výpočtu ZP u příspěvku na penzijní připoj         (0/0)
Zadání : Dle tel rozhovoru Vám posílám výplatní pásku našeho zam.

         Od 1.1.2007 je změna v odvodu ZP a SP z příspěvku na penzijní připojištění.
         Vyměřovací základ sociálního a zdravotního pojištění je v našem případě 500,- Kč /zaměstnanec celý měsíc nemocný/

         8% z 500	40,- Kč správně
         4,5% z 500	23,- Kč  ve vašem případě je to 523,- Kč.

         Základ pro daň je 437,- Kč a to odpovídá částce 500 ? 40 ? 23 

         K výplatě to je pak o těch 500,- Kč méně. 

         Takže je chybný výpočet odvodu na ZP.

         Ještě jednu prosbičku, na této výplatní pásce není vidět na posledním řádku odvod pojistného SP podnik částka 130,-
         Kč. V sestavě na odvod sociálního pojištění je to správně.

         S pozdravem
         Ansorgová Iveta
Řešení : Opraveny 2 chyby v algoritmech mezd :

         1) chybně jsme přičítali během výpočtu řádku 402-Pojistné na zdravotní pojištění do tohoto řádku částku z řádku
         161-Příspěvek na penz.přip. daň >5%

         2) chybně jsme částku z řádku 161-Příspěvek na penz.přip. daň >5% nepřičítali do pomocného základu pro výpočet
         507-Pojistné na SZ placené podnikem
MZD    2040300.1 06022007 06022007 PB     PB   MZD       5          Výpočet osobního ohodnocení ve VOP-025                     (0/0)
Zadání : Lokální problém ve VOP-025 :

         Začali jsme používat mzdový řádek 20-Příplatek za práci v SO/NE z průměru a hodiny z tohoto řádku se nám dostávají
         do výpočtu osobního ohodnocení. A to nechceme,
Řešení : Příčinou tohoto chování byla existující výjimka pro VOP-025

         V algoritmu B19, který se používá u řádků

         Řádek Popis                                         Typ Algoritmus
         19    Příplatek za práci přes čas                   V   B19       
         20    Příplatek za práci v SO/NE z průměru          V   B19       
         35    Příplatek za práci přes čas jednicový         V   B19       

         bylo dosud napsáno

         S:IDEANR=18 HOD1718=HOD1718+POM2   ; z hodin v tomto řádku plať také osobní ohodnocení

         nově jsem to změnil na
         S:IDEANR=18&(CR'=20) HOD1718=HOD1718+POM2   ; z hodin v tomto řádku plať také osobní ohodnocení

         , kde IDEANR=18 představuje podmínku " IDEA identifikace podniku=18=VOP-025"
         a nově je tam přidané "mimo řádku 20"
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Celkem požadavků : 4
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── IDEA


