
25 ÚNO 2009        %CSPUT                                       Hlavní společnost                                             - 1 -
08:54              PB-302                                       Tisk požadavků
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zadal Řeší Skupina   Verze      PP Termín   Předmět
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MZD    2040480.1 25022009 25022009 PB    PB   MZD                  5N          Problémy tisku výpočtu daně a daňového zvýhodnění
Zadání : V řádku 2 by mělo být pojistné zaplacené zaměstnavatetelem tj.35% . Do výpočtu se tato hodnota natáhne, takže řádek
         3 je správně, ale nesedí součet řádku 1+2, protože ve 2 řádku je pojistné zaplacené zaměstnancem tj. 12,5%.
         -----------------------------------------------------
         Základ daně je v pořádku, ale ten se skládá z příjmu a pojištění zaměstnavatele, ale vy uvádíte pojištění zaměstnance
         . Ale základ to spočte pak opravdu s pojištěním zaměstnavatele.
         -----------------------------------------------------
         Začal jsem dělat roční zúčtování daně z příjmu fyzických osob a zjistil jsem, že do APP,%MZDDAN řádek 2 "pojistné"
         se nenačítá dobře. Mají se tam načítat mzdové řádky 507 a 508, tj. úhrn pojistného, které zaplatil zaměstnavatel,
         ale načítají se tam řádky 401 a 402, tj pojistné, které zaplatil zaměstnanec.  Základ daně (řádek 3) je spočítán
         dobře.
Řešení : Upravené problémy do tisku výpočtu daně a daňového zvýhodnění:
         1) upraven formulář podle tiskopisu roku 2008
         - bylo chybně formální odkazování v číslování řádků
          
         2) upraveno zobrazování údaje "2. úhrn pojistného"
         - dosud sčítáme pojistné za pracovníka, zatímco zde má být pojistné placené podnikem
         - v zúčtování roku 2008 ještě zůstane sčítání pojistného za pracovníka, jakkoli se k ničemu skutečně nepoužívá
         - do této kolonky se  nyní zobrazuje rozdíl mezi řádky 3 a 1, tedy "Dílčí základ minus Úhrn příjmů"
          
         3) v souladu s pokyny se mění zobrazování řádků 22 resp. 23-31
         - pokud je řádek 23 nenulový (uplatňuje daňové zvýhodnění), pak se nezobrazuje hodnota na řádku
         22-přeplatek/nedoplatek
         - pokud je řádek 23 nulový (neuplatňuje daňové zvýhodnění), pak se zobrazování končí řádkem 22-přeplatek/nedoplatek
         a hodnoty do řádků 23-31 se netisknou
          
         4) během roku 2009 bude také v algoritmech řešena problematika drobných zaokrouhlovacích rozdílů u SZ/ZP/DP podniku
         - aktuálně máme za to, že programy a výpočty odvodů/potvrzení jsou správně
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