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v modulu Správce menu Speciální -> Dokumentace změn v programu.

Pokud chcete být informování o změnách v právě vydávaných verzích, je možné se přihlásit k odebírání e-mailu s informacemi o provedených změnách a opravách:
1.	přímo z programu Aconto – menu „Modul“ -> „Informace k aktuálnímu modulu“ -> “Registrace k pravidelnému informování e-mailem (vyžaduje připojení PC k internetu)
2.	zasláním e-mailu na adresu aconto.user@pcs.cz se žádostí k odběru aktualit
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ALL – Distribuce chybného souboru pro tisk

V minulé verzi 4.31/985/1051 došlo k distribuci chybného souboru s definicemi tisku.
Instalační sady, od verze 4.31/986/1051, již obsahují správný soubor.
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MZDY – Změny pojistného na sociální zabezpečení

Změny pojistného na sociální zabezpečení

1) Zvýšení sazby pojistného

Od 1.1.2023 dochází ke zvýšení sazby pojistného odváděného za zaměstnavatele u zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku dle zákona č. 455/2022 Sb., a to následovně:
	v roce 2023 z 24,8 % na 26,8 % 
	v roce 2024 na 27,8 % 
	v roce 2025 na 28,8 % 
	počínaje rokem 2026 na 29,8 %


2) Slevy na pojistném

Dle zákona č. 216/2022 Sb. je od 1.2.2023 možné za určitých podmínek uplatnit slevu na pojistném ve výši 5% z vyměřovacího základu za specifické skupiny zaměstnanců.
 
Související úpravy modulu MZDY a postup zadání slevy / zvýšení

Přiřazení slevy nebo zvýšení pojistného zaměstnanci
Do programu byla přidána nová mzdová složka 0992 - "Sleva/navýšení soc.poj.od 2023". 
	Složku je třeba zadat pro tu činnost zaměstnance, u které bude uplatňována sleva nebo zvýšení pojistného. Upozorňujeme, že v případě souběhu více činností může být sleva uplatněna pouze u jedné z nich (viz poučení k Přehledu o výši pojistného - Sekce C). 
	Složka "0992" se zadává na záložce "Činnosti" → "Činnosti" → "Syst.složky". Po stisku <OK> je možné zadat další informace, a to 
	Zda se jedná o slevu na pojistném spolu s kódem důvodu slevy, který je následně potřeba pro druhou stranu formuláře "Přehled o výši pojistného". 
	Alternativně je možné specifikovat, že má být uplatněno zvýšení pojistného. 
	Na tomto místě lze případně zadat i datum ukončení složky. Zvolený režim musí platit po celý měsíc, což program kontroluje.
	Program [v této verzi] nepovoluje zadat více složek 0992, což vylučuje možnost souběhu zvýšení a slevy pojistného u jednoho zaměstnance, resp. činnosti. Nepodařilo se nám zjistit, zda tento případ může nastat. 
	Pozor: Oprávněnost či neoprávněnost použití složky plně závisí na uživateli. Program [v této verzi] neprovádí žádné kontroly oprávněnosti zařazení této složky ve mzdě. Je-li složka "0992" zadána, je zvýšení nebo snížení slevy vždy vypočteno.

Výpočet zadané slevy/zvýšení pojistného a výstupy
Pokud je zadána složka "0992", je při výpočtu mzdy vypočtena výše slevy/zvýšení sociálního pojištění automaticky. 
	Upozorňujeme, že po zrušení superhrubé mzdy nemá změna pojistného odváděného zaměstnavatelem žádný vliv na výpočet mzdy zaměstnance. Z toho důvodu zatím nebyl tento údaj upravován na výplatní pásce. 
	Byla aktualizována sestava (formulář) "Přehled o výši pojistného" v tištěné podobě na vzor "PVPOJ_2023 v 1.00 I/2023" určený pro období 2023. Současně byl upraven formát exportovaného XML souboru na verzi "PVPOJ2023" včetně odkazu na novou stránku portálu určenou pro verzi 2023. 
	Byly provedeny úpravy reflektující snížení nebo zvýšení pojistného na sestavě "Odvod sociálního pojištění". 
	Upozorňujeme, že před uplatněním slevy je třeba nejprve podat formulář "Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance", který je možné pořídit na stránkách https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/ozuspoj 
 
EVID – ISDOC - zálohy

Do importu dokladů ISDOC byly doplněny zaplacené zálohy. Pokud soubor importu obsahuje informace o zaplacených zálohách, tak jsou v cílovém dokladu založeny řádky se zaplacenou částkou zálohy a doklad má správnou částku k úhradě.

EVID – Konfigurace rozpuštění vazby spárovaných evidencí u zaúčtovaných dokladů

Do nabídky Konfigurace v modulu Evidence byla doplněna Konfigurace rozpuštění vazby spárovaných evidencí u zaúčtovaných dokladů. Pomocí této konfigurace lze u dokladů, které již byly zaúčtovány v modulu Podvojné účetnictví, povolit/zablokovat rozpuštění vazby mezi fakturou a její úhradou.
Výchozím nastavením této konfigurace je povoleno rozpouštět vazbu.
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MZDY – Úprava sestavy Přehled o výši pojistného

Připravujeme
S účinností od 1. 2. 2023 může zaměstnavatel za vyjmenovaný okruh zaměstnanců a při splnění zákonem stanovených podmínek uplatnit slevu na pojistném za kalendářní měsíc. Bližší informace jsou k dispozici např. na stránkách www.cssz.cz/slevy-na-pojistnem 
	Související úpravy v modulu MZDY připravujeme a aktualizovaná verze bude k dispozici ke stažení před koncem února 2023 na stránkách www.aconto.cz.
Problémy se sestavou "Přehled o výši pojistného"
S výše uvedenou legislativní úpravou platnou pro období od 1.2.2023 souvisí i úprava formuláře "Přehled o výši pojistného". Dle informace na stránkách ČSSZ měla být nová verze formuláře i struktury XML platná od února 2023, ale ve skutečnosti je portálem vyžadována již u mezd za leden 2023. 
	V modulu MZDY byly provedena potřebná úprava, aby po instalaci nové verze programu bylo možné dávku za leden 2023 na portál načíst. 
	Na dosavadní verzi programu ACONTO je možné provizorně použít následující postup: 
	Upravit XML soubor vyexportovaný z programu ACONTO s dávkou za 1/2023 tak, že na konci druhého řádku se změní "2021" na "2023". 
	Po načtení upraveného XML souboru na portál ČSSZ obvyklým způsobem je třeba ručně zadat úhrn vyměřovacích základů na řádku B1.

EVID – ISDOC - Možnost nastavení některých exportovaných dat

Do okna Export ISDOC byla doplněna možnost vyloučit z exportu středisko, zakázku, akci, operaci a poznámku k dokladu.
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MZDY – MZDY pro zpracování období 2023

Upozornění
Tato verze modulu MZDY je určena pro zpracování mezd od ledna 2023, a to včetně vyúčtování zálohové a srážkové daně a provedení daňového vyrovnání za období 2022.

Upozornění týkající se zaměstnávání občanů Ukrajiny
Občané Ukrajiny, pokud se v roce 2022 stali rezidenty ČR, mohou nově požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně. V případě, že jim byla původně strhávána srážková daň, je třeba ji kvůli provedení zúčtování překvalifikovat na zálohovou. To se v programu provede podle návodu na provedení daňového vyrovnání zadáním složky 0633 dle popisu v bodu 2d) a dále zadáním příjmu, ze kterého byla tato srážková daň vypočtena pomocí složky 0198 dle návodu v bodu 2e.
Dále je možné standardním způsobem zadat chybějící slevy, na které má daná osoba nárok.

Úprava u exekucí - vyžaduje zásah ze strany uživatele
(Týká se pouze zaměstnanců u kterých jsou prováděny exekuce ze mzdy) 
Pozornost věnujte tomu, že pro rok 2023 byly upraveny některé částky pro účely srážek ze mzdy (exekuce), konkrétně
	Základní částka na osobu povinného je nově 13638,00 Kč. 
	Základní částka na osobu, které je povinný povinen poskytovat obživu, je nově 3409,50 Kč.

Tyto dvě částky tvoří základ pro výpočet základní nezabavitelné částky, která se zadává do složky 0820 – Srážky v exekučním režimu. Novou výši nezabavitelné mzdy od 1.1.2023 je třeba znovu vypočítat a zadat k zaměstnanci do činnosti 0 (záložka Činnosti → Syst.složky) příkazem Oprava ke složce 0820.

Změny týkající se problematiky evidence dovolené ve dnech a v hodinách

Nárok a čerpání dovolené v roce 2023 ( evidované v hodinách )

Od roku 2021 je stav dovolené evidován v hodinách místo ve dnech jako dříve. Důsledkem je, že zatímco dříve bylo možné zadat všem zaměstnancům na počátku roku stejný nárok na dovolenou, např. 20 dnů, nyní závisí výše nároku vyjádřená v hodinách na týdenním pracovním úvazku specifikovaném kalendářem přiřazeným jednotlivě každému zaměstnanci. Z toho mimo jiné vyplývá, že počáteční nároky na dovolenou nelze určit, dokud nejsou činnostem správně přiřazeny kalendáře složkou 2131 - Kalendář. Pro nastavení nároku na dovolenou nabízí nyní program následující možnosti:
	Stejně jako dříve nabízí program při uzávěrce prosince možnost zadání nároku pro příští roční období. Program akceptuje zadání počtu dnů i hodin, záleží na tom, co je v daném případě výhodnější. Pokud má většina zaměstnanců úvazek 8 hodin, lze takto zadat všem nárok např. 160 hodin a poté pouze opravit výjimky. Pokud je ve firmě větší počet různých úvazků, je lepší zadat např. 20 dnů a později provést přepočet podle kalendářů (viz dále). 
	Stejně jako dříve je možné upravit nárok příkazem Oprava mzdové složky 2110 - Aktuální stav dovolené na záložce Činnosti→Sys.složky (údaj je na panelu dole), a to pro aktivní činnosti od čísla 1 výše. 
	Další možnosti nabízí funkce programu Přehled nároků a čerpání dovolené - viz dále.



Zbytek dovolené z roku 2022 ("stará dovolená" evidovaná v hodinách)
Zůstatek dovolené z roku 2022 je stejně jako dříve programem automaticky převeden při uzávěrce roku do složky 2111 - Zbytek dovolené z loňska. Převod se odehraje v hodinách, takže standardně není důvod starou dovolenou nějak dále upravovat.

Zbytek dovolené do roku 2020 (historicky tzv. "dovolená k proplacení" evidovaná ve dnech)
Případný zůstatek dovolených nevyčerpaných do roku 2020 a evidovaných ve dnech je v programu udržován ve složce 2112 - Zbytek dovolené k proplacení. Je možné zde nárok ponechat (např. z důvodu dlouhodobé nemoci) nebo převést dny na hodiny a připočíst ke "staré dovolené". Program s dovolenou ve složce 2112 nijak nepracuje, tj. nelze ji čerpat ani proplácet a nevykazuje se ani na výstupních sestavách. Doporučujeme tedy, pokud je to možné, se tohoto zbytku dovolené evidované ve dnech příležitostně "zbavit" převodem ze dnů na hodiny a přesunutím ze složky 2112 a přičtením k zůstatku ve složce 2111.

Čerpání dovolené
Pravidla pro čerpání a další práci s dovolenou prostřednictvím mzdových složek 0450 až 0456 se vrací k dřívějšímu normálu, protože v roce 2023 již jsou stará i nová dovolená jednotně evidovány v hodinách. Program již nepovolí používání složky 0454 - Stará dovolená ve dnech, vytvořené dočasně pro čerpání staré dovolené v roce 2021. Při čerpání dovolené program čerpá přednostně "starou" (z nároku ve složce 2111) a teprve po jejím vyčerpání "novou" (z nároku ve složce 2110) dovolenou. Ze zůstatku ve složce 2112 ("stará dovolená ve dnech") dovolená čerpána není !!!

Příkaz "Přehled nároků a čerpání dovolené"
Účelem tohoto přehledu je přehledné zobrazení zůstatků všech tří zmíněných druhů dovolené (stará ve dnech, stará v hodinách a nová) a možnost jejich úprav. 
	Okno se otevírá příkazem Přehled nároků a čerpání dovolené ( nebo klávesovou zkratkou <Ctrl>+<D> ) ve sloupci menu Příkazy. Příkaz lze použít pouze v přehledu zaměstnanců (záložka Zaměstnanci v okně Personalistika a mzdy). 
	Přehled zobrazí všechny činnosti zaměstnanců, u kterých existuje mzdová složka 2110 - Aktuální stav dovolené, a to pro zaměstnance, kteří jsou zobrazeni v přehledu zaměstnanců a ve stejném řazení. To umožňuje využít příkaz Omez v přehledu zaměstnanců před otevřením přehledu. 
	Přehled zobrazuje údaje užitečné pro nastavení nároku na dovolenou, např. datum nástupu, druh pracovního poměru a týdenní úvazek z přiřazeného kalendáře potřebný pro přepočet dnů nároku na hodiny. Poslední tři sloupce obsahují zůstatky dovolené, které odpovídají obsahu složek 2112, 2111 a 2110. 
	V posledním sloupci je zobrazen nárok na dovolenou pro rok 2023, který je třeba upravit tak, aby obsahoval počet hodin. Pro případnou úpravu nabízí okno tři funkce: 
	V horní části okna je dávková funkce, která umožňuje přepočet zadaného nároku ve dnech (např. 25) na hodiny přes týdenní úvazek z kalendáře ve všech řádcích přehledu, kde je v posledním sloupci toto číslo (tj. 25). 
	Další je dávková funkce, která vypočte nárok v hodinách ze zadaného nároku ve dnech přes týdenní úvazek z kalendáře a zapíše do všech řádků v přehledu. POZOR - použijte tuto funkci s rozmyslem a opatrně. Umožňuje sice kompletně vypočítat individuálně přes týdenní úvazek hodinové nároky dávkově všem zaměstnancům, ale zároveň přepíše původní údaje. Pozor také na případ, kdy u dané činnosti existuje složka 2110 , ale nárok nechcete mít zadán (např. jednatelé). 
	Příkaz Oprava umožňuje ruční úpravu všech údajů jednoho řádku. Zde je možné případně ručně provést převod staré dovolené ve dnech na starou dovolenou v hodinách.
	Poznámky 
	Při změně nároku dovolené v průběhu roku (např. při změně úvazku) doporučujeme používat složku 0453 - Kor.stavu dovolené-nárok zadávanou k datu, kdy ke změně dojde a nikoli měnit počáteční nárok do začátku roku ve složce 2110. 

Přehled v této verzi nezobrazuje čerpání dovolené, jak je uvedeno v názvu příkazu. S rozšířením funkčnosti je počítáno později.
 
Změny od ledna 2023 nevyžadující žádný zásah ze strany uživatele
(jsou zapracovány v nové verzi programu a provedou se automaticky)
 
Změna minimální mzdy
Od roku 2023 dochází ke změně měsíční minimální mzdy, která se zvyšuje na 17300 Kč (pro týdenní pracovní dobu 40 hodin), u zaměstnanců s hodinovou mzdou na 103,80 Kč.
V důsledku změny minimální mzdy byly provedeny následující úpravy
	Byl upraven minimální vyměřovací základ zaměstnance na všeobecné zdravotní pojištění. 
	Byla upravena výše příplatku u mzdové složky 0212 – Příplatek za prostředí. Výše příplatku podle § 117 ZP činí nejméně 10% základní sazby minimální mzdy, tj, nejméně 10,38Kč (103,80 x 0,1) při 40 hodinové týdenní pracovní době. 
	Byla upravena výše mzdové složky 0925 - Úleva na zdravotním poj. u podniku s 50% zaměstnanců se Zps.

Další změny automaticky promítnuté do programu
V programu byly upraveny výše redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy za dobu prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. 
	Výše maximálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění.
Aktualizace mzdových sestav
Byla aktualizována mzdová sestava (formulář) Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti na vzor č.31 určený pro období 2023. 
	Byla aktualizována mzdová sestava (formulář) Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP na vzor č.10 určený pro období 2023. 
	Byla aktualizována mzdová sestava (formulář) Výpočet daně a daňového zvýhodnění na vzor č.27 určený pro období 2022. 
	Sestavy pro vyúčtování zálohové a srážkové daně byly zprovozněny pro zpracování období 2022 na stávajících verzích formulářů. 
	Sestava Počet zaměstnanců byla aktualizována na vzor č.22 určený pro období 2022.


MZDY – MZDY pro období 2023 - vyrovnání daně za rok 2022

Postup provedení daňového vyrovnání za rok 2022 v modulu MZDY

Výpočet daňového vyrovnání za období roku 2022 se provádí stejným způsobem jako za období 2021.
	Při zadávání všech složek kontrolujte, zda zadávaná složka již neexistuje. Jinak se může stát, že některý nárok nebo korekce bude započítán vícekrát.

1) Zadejte vyživované osoby v období 2023, pokud jste tak dosud neučinili.

Tento krok je potřeba provést pouze v případě, že v roce 2022 nebyla vyživovaná osoba (manželka nebo dítě) dosud zadána.
	Zavřete okno Personalistika a mzdy . 
	V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2023. 
	Otevřte okno Personalistika a mzdy . 
	Vyberte příslušného zaměstnance. 
	Přepněte se na záložku Vyž.osoby . 
	Pomocí příkazu Nová zadejte záznam pro vyživovanou osobu a vyplňte základní údaje. 
	Složku k vyživované osobě zatím nezadávejte.


2) Zadejte do období 2022 odpočty, slevy a korekce

	Zavřete okno Personalistika a mzdy . 
	V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte období 12 2022. 
	Otevřte okno Personalistika a mzdy . 
	Vyberte příslušného zaměstnance. 
	Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . 
	Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 - Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období.


2a) Doplňte složky slev na vyživované děti - pouze pokud chybí. Zde je nutno zadat také pořadí slevy !

	Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) 
	Čin.Čsl. = 0 (→ záložka Činnosti ) 
	Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (→ záložka Způs.uplat.) 
	Období 12.2022 (→ menu Speciální → Změna měsíčního období )
	Přepněte se na záložku Vyž.osoby . 
	Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – dítě. 
	Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě . 
	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 
	0940 – sleva daně na vyživované dítě 
	0941 – zvýšení slevy daně na vyživované dítě

Poznámky  
	Od roku 2005 lze zadávat pouze složky se slevami. Odpočty se používaly do roku 2004. 
	Pokud byly mzdy v programu zpracovávány během roku, měly by již tyto složky existovat. Standardně je třeba doplnit pouze období, kdy byly mzdy zpracovávány mimo program ACONTO. 
	Zadáváte-li složku 0941, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0940. Složka 0941 znamená zvýšení nároku.


2b) Doplňte složky slev na vyživovanou manžela (manželku) - pouze pokud chybí

	Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) 
	Čin.Čsl. = 0 (→ záložka Činnosti ) 
	Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (→ záložka Způs.uplat.) 
	Období 12.2022 (→ menu Speciální → Změna měsíčního období )
	Přepněte se na záložku Vyž.osoby . 
	Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – manžela (manželku) 
	Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě. 
	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 
	0942 – Sleva na vyž.manžela-vyr. 
	0943 – Zvýš.sleva.na manžela ZTP-P

Poznámky  
	Složky 0942 a 0943 pro slevy jsou určeny pro období od roku 2006. Složky pro odpočty byly určeny pro období do roku 2005 a v současné době již nemají význam. 
	Zadáváte-li složku 0943, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0942. Složka 0943 znamená zvýšení nároku.

 
2c) Doplňte slevy vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí

	Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) 
	Čin.Čsl. = 0 (→ záložka Činnosti ) 
	Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (→ záložka Způs.uplat.) 
	Období 12.2022 (→ menu Speciální → Změna měsíčního období )
	Přepněte se na záložku Činnosti . 
	Vyberte činnost 0 – Společná část . 
	Přepněte se na záložku Syst.složky . 
	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku určující nárok na slevu. Možnosti jsou: 
	0935 - Sleva daně na zaměstnance 
	0936 - Sleva daně částečná invalidita 
	0937 - Sleva daně plná invalidita 
	0938 - Sleva daně daně ZTP/P 
	0939 - Sleva daně student - žák

Poznámky  
	Složky 0900 až 0905 pro odpočty byly používány do roku 2005 a v současné době již nemají význam.

 
2d) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí

Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Dále slouží k zadání chybějících uplatňovaných odpočtů.
	Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) 
	Čin.Čsl. = 0 (→ záložka Činnosti ) 
	Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (→ záložka Způs.uplat.) 
	Období 12.2022 (→ menu Speciální → Změna měsíčního období )
	Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně 
	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou: 
	Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící údaje pomocí složek 
	0633 - Úhrn zálohové daně - vyrovnání ( = úhrn odvedené daně po slevách ) 
	0954 – Úhrn slev VO – vyr. ( = úhrn skutečně uplatněných slev - děti ) 
	0957 - Úhrn bonusů VO - vyr. ( = úhrn vyplacených bonusů )
	Další odpočitatelné položky které zaměstnanec uplatňuje v rámci ročního vyrovnání zadejte pomocí složek 
	0907 - Odpočet úroků z úvěrů -vyrovnání 
	0914 – Odpočet daru – vyrovnání 
	0917 – Odbory příspěvky odpočitatelné- vyrovnání 
	0918 – Penzijní připojištění odpočitatelné – vyrovnání 
	0919 – Kapitálové životní pojištění odpočitatelné - vyrovnání 
	0916 - Úhrada vzděláváni odpoč.-vyr
	Mzdová složka 0915 – Odpočet záporné korekce – vyrovnání je určena pouze pro speciální případy a standardně se nepoužije.


2e) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci a k určité činnosti

Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje.
	Přepněte se na záložku Činnosti a vyberte příslušnou činnost (jinou než 0) 
	Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. 
	Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) 
	Čin.Čsl. = 1,2,... (→ záložka Činnosti ) 
	Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (→ záložka Způs.uplat.) 
	Období 12.2022 (→ menu Speciální → Změna měsíčního období )
	Přepněte se na záložku Mzda → Docházka + Nepravidelně 
	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 
	Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící příjmy za danou činnost pomocí složky 
	0198 – Úhrn příjmů zálohově daněných ( = úhrn zdanitelných příjmů za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem )

 
3) Výpočet daňového vyrovnání

a) Přepněte se do posledního neuzavřeného období roku 2023
Zavřete okno Personalistika a mzdy. 
	V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2023. 
	Otevřte okno Personalistika a mzdy . 
	Přepněte se na záložku Zaměstnanci.

b) Zadejte složku „Vyrovnání daně – podnik“ (pokud ještě nebyla zadána)
Postavte se na větu OsČsl 0 Podnik . 
	Přepněte se na záložku Činnosti a postavte se větu 0 - Syst. složky za celý podnik (v seznamu bude pravděpodobně pouze tato jediná věta). 
	Přepněte se na záložku Syst.složky . 
	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku 2517 Vyrovnání daně podnik . Zadejte období od-do např. 1.2.23 - 28.02.23.

c) Výpočet daňového vyrovnání
Přepněte se na záložku Zaměstnanci . 
	Omezte seznam na zaměstnance, kterým chcete spočítat daňové vyrovnání. Kromě omezení pomocí příkazu Omez můžete zadat omezení tímto způsobem: 
	Označte (klávesou <Ins>) zaměstnance, kterým chcete provést výpočet ročního daňového vyrovnání. 
	Pomocí příkazu Omez omezte na Označené .
	Spusťte výpočet ročního vyrovnání tlačítkem Vyr.d. (pravý horní roh obrazovky). 
	POZOR – případné chyby jsou vypsány v okně menu MZDY – Uzávěrky .

Pokud jste během roku 2022 zadali korekci slevy složkou 0958 budete při výpočtu vyrovnání dotázáni na skutečný počet měsíců, kdy zaměstnanec uplatňoval slevy. Jedná se o součet za všechny vyživované osoby, tedy například pro dvě děti a celý rok zadejte 24 měsíců.

Vypočtené mzdové složky obsahující daňové vyrovnání zobrazíte takto
Vyberte příslušného zaměstnance. 
	Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . 
	Přepněte se na záložku Mzda → Docházka + Nepravidelně 
	Vypočtené daňové vyrovnání je obsaženo v některé z následujících mzdových složek 
	0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 
	0650 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 
	0950 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance )
	nebo 
	0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 
	0956 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 
	0955 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance )
	Řádku 30 sestavy Výpočet daně a daňového zvýhodnění odpovídá rozdíl částek složek 0950 a 0650 (0950 - 0650) nebo 0955 a 0956 (0955 - 0956).

Tisková sestava (formulář) Výpočet daně a daňového zvýhodnění
Formulář je třeba tisknout v nastaveném období 2022 . 
	Zkontrolujte pro jednotlivé zaměstnance správnost výpočtu pomocí příkazu Tisk (tlačítko s obrázkem tiskárny) , volba menu Daň – Výpočet daně a daňového zvýhodnění .
Poznámky  
	POZOR – standardně je třeba nejprve provést výpočet daňového vyrovnání a teprve poté lze tisknout formulář. V opačném případě program detekuje rozdíl a zobrazuje varovné hlášení. 
	Výpočet daňového vyrovnání na formuláři za období 2022 je proveden nezávisle na tom, zda vyrovnání v období 2023 bylo či nebylo skutečně provedeno a zahrnuto do mzdy v období 2023. Jinými slovy, vytištění správně vyplněného formuláře neznamená, že výpočet byl skutečně proveden.
	Pokud NEBYLO vyrovnání daně vypočteno, program na tuto skutečnost při tisku formuláře upozorní výpisem obsahujícím zjištěné rozdíly mezi vyrovnáním naznačeném na formuláři a skutečně provedeném (resp. neprovedeném) vyrovnání ve mzdě zaměstnance. 
	Při tisku je výpočet prováděn přímo na formuláři Výpočet daně a daňového zvýhodnění tak, jak vychází z logiky formuláře. Výsledek je porovnáván se skutečně provedeným vyrovnáním zařazeným do mzdy ve zpracovávaném období roku 2023. 
	Pokud porovnání zobrazené v chybovém výpisu detekuje rozdíl, nejčastější příčinou je, že formulář je vyplněn tak jak by vyrovnání mělo vypadat, ale ve skutečnosti provedeno nebylo. 
	Druhou možnou příčinou vzniku rozdílu mohou být některé složitější a speciální případy, které odchytí tato křížová kontrola. V takovém případě zřejmě údaje uvedené na formuláři nebudou odpovídat skutečně provedenému vyrovnání a je třeba tyto případy podrobněji prověřit. Uvítáme, pokud nám tyto situace ohlásíte.



DEPV – Přiznání k dani z příjmů za rok 2022

V modulu Daňová evidence příjmů a výdajů → menu Účtování → Podklady pro daň z příjmů byly provedeny úpravy korespondující s pokyny pro vyplnění formuláře PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob - vzor č. 28, určeného pro zdaňovací období 2022.

Přehled změn
	Částka 48násobku průměrné mzdy změněna na 1 867 728,- Kč 
	Sazba daně činí 
	a) 15 % pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy a 
	b) 23 % pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy


Sleva na dani podle § 35ba odst. 1 písm.
písm a) zákona (základní sleva na poplatníka) změněna na 30 840 Kč 
	písm g) zákona (sleva za umístění dítěte) - maximálně lze uplatnit 16 200 Kč za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti 
	sleva za umístění dítěte se zadává přímo do řádku č. 69a, zadaná výše slevy není programem kontrolována

Sleva za zastavenou exekuci podle §35 odst. 4 zákona
do formuláře byl doplněn řádek 69a pro ruční zadání výše slevy za zastavenou exekuci

Příjmy ze zdrojů v zahraničí
byly provedeny úpravy řádků Přílohy č. 4 
	řádek 409 - Součet dílčích základů daně (ř. 406 + ř. 407+ ř. 408) zaokrouhlený na celá sta Kč dolů 
	řádek 410 - Daň se sazbou 15% ze součtu dílčích základů daně (ř. 409) - loňský řádek 409 
	řádek 411 - loňský řádek 410 
	řádek 412 - loňský řádek 411 
	řádek 413 - loňský řádek 412 
	řádek 414 - loňský řádek 413

EMA – Prodloužení možnosti zadávání mimořádných odpisů

V modulu evidence majetku bylo v souladu s platnými předpisy umožněno zadávat mimořádné odpisy i na majetek pořízený až do 31. prosince 2023.

ALL – Kvalita loga tištěného na dokladech

Na dokladech, na kterých je možné tisknout logo, nebo razítko, došlo ke zvýšení kvality tištěných obrázků.

EVID/KASA – EET - vypnutí  EET

Bylo odstaveno automatické odesílání dokladů EET zařazených do fronty k odeslání po vypnutí povinnosti Elektronicky Evidovat Tržby v okně Konfigurace EET. Tato změna se týká startu i ukončení programů Aconto a Kasa. Odeslání dokladů EET zařazených do fronty k odeslání příkazem nabídky zůstalo i nadále aktivní.

SKLAD – Zápis a výpis logu změn skladové karty

Do výpisu logu byl doplněn zápis změn skladové karty. Zapisují se změny skladové karty provedené příkazy Nová / Oprava / Smaž.
Výpis logu aktuálně vybrané skladové karty lze zobrazit v menu Sklad → Přehled skladových karet, a to buď z menu Příkazy → Zobraz log, nebo též i z menu na kliknutí pravého tlačítka myši.
Výpis všech logů, jakož i konfiguraci pro nastavení logovaných úkonů v programu naleznete v menu Speciální → Logy.

Při zapnuté funkci Katalog: Katalogové karty nemají samostatný log. Změna katalogové karty se promítne v logu jako změna karty skladové, která je změněné katalogové kartě přiřazena.
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MZDY – Přidána mzdová složka 0932 pro daňové vyrovnání

Pro vyrovnání daně, které bude prováděno v roce 2023 z dat roku 2022, byla přidána mzdová složka 0932 - Exekuce zastavená - daňové vyrovnání.
Složka se používá podobně jako např. složka 0914 - Odpočet daru-vyr.. Tato položka je pak uváděna na některých tiskových sestavách týkajících se daně.

ALL – Dávkové kopírování kalendářů - oprava chyby

Byla opravena chyba 00601 DIC ITN Table has not been created. K chybě došlo v některých případech při kopírování číselníků po vygenerování nového roku.
Problém se týká pouze verze 4.30(4.22)/981/1045.
 
Akce pro uživatele, kteří v databázi neprovozují modul MZDY:
	Pokud nastala chyba 601, nainstalujte si aktuální verzi (minimálně 4.30/982/1047) 
	nastavte se do modulu Správce, menu Databáze → Správa subjektů a evidencí 
	vygenerujte rok 2023 ve zbývajících subjektech obvyklým způsobem 
	u libovolného subjektu se nastavte do sloupce Rok na rok 2023, použijte příkaz Kopírování číselníků a pro všechny subjekty nechte přenést roční číselníky do roku 2023 podle vámi preferované volby 
	pokud chyba 601 nenastala, není nutné reinstalovat na novější verzi a provádět další akce

 
Akce pro uživatele, kteří v databázi provozují modul MZDY:
 
Nastala chyba 601 
	nainstalujte aktuální verzi (minimálně 4.30/982/1047) 
	nastavte se do modulu Správce, menu Databáze → Správa subjektů a evidencí 
	vygenerujte rok 2023 ve zbývajících subjektech obvyklým způsobem 
	u libovolného subjektu se nastavte do sloupce Rok na rok 2023, použijte příkaz Kopírování číselníků a pro všechny subjekty nechte přenést roční číselníky do roku 2023 podle vámi preferované volby

 
Nenastala chyba 601 
	nainstalujte aktuální verzi (minimálně 4.30/982/1047) 
	v modulu Správce menu Databáze → Správa subjektů a evidencí se u libovolného subjektu nastavte do sloupce Rok na rok 2023, použijte příkaz Kopírování číselníků a pro všechny subjekty nechte přenést roční číselníky do roku 2023 podle vámi preferované volby
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Verze 4.30 je určena ke zpracování dat v roce 2023 a starších.

Po nainstalování této verze dojde k deaktivaci programu, který lze nadále používat po dobu 42 dní. Během této doby je nutné program aktivovat aktivačním klíčem, určeným pro verzi 4.30.
Po uplynutí 42 dní je bez aktivace program uzamčen.
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EVID – Omezovat "Stř.", "Zak.", "Akce" pouze na údaje v hlavičce dokladu

Do okna Omezení (příkaz Omez) v dokladových evidencích na záložce Doklady byla doplněna volba Omezovat pole Stř., Zak., Akce pouze na údaje v hlavičce dokladu.
Pokud je volba zatržena, přehled se omezí pouze na údaje uvedené v hlavičce dokladu a čas potřebný pro omezení přehledu se tím tak zkrátí. Omezení na údaje v hlavičce je vhodné použít, pokud doklady obsahují v hlavičce i v řádcích dokladu shodné Středisko, Zakázku, Akci.

EVID – Úprava ve funkci Párování úhrad v evidenci Pokladna

V evidenci Pokladna při párování úhrad (příkaz Spáruj) byla do okna Doklady ke spárování úhrad doplněna možnost řadit doklady podle Kódu adresy. V seřazeném přehledu lze adresu vyhledávat příkazem Najdi.

Pro případy, kdy jsou nejprve pořízeny pokladní doklady s uvedením kódu adresy, ale bez vazby na fakturu a párování je prováděno až dodatečně, byla pro vícepoložkové a snadnější párování doplněna možnost dohledávat doklady ke spárování s pokladním dokladem podle kódu adresy ze záložky Přehled řádků. Dohledání dokladů ke spárování se zde provádí dvojklikem myši na položku Kód adresy. Kurzor se poté přemístí do okna Doklady ke spárování úhrad na první doklad s daným kódem adresy.
 
Postup pro vícepoložkové párování úhrad podle kódu adresy
	přepněte se do záložky Přehled řádků (přehled řádků lze dle potřeby omezit na P/V) 
	pomocí příkazu Formát řádků <Ctrl>+<F> založte či upravte stávající formát řádků tak, aby obsahoval položku Kód adresy 
	příkazem Spáruj zobrazte okno Doklady ke spárování úhrad a v něm příkazem Řazení <Alt>+<A> seřaďte přehled podle Kódu adresy 
	přepněte se zpět do přehledu řádků pokladních dokladů a dvojklikem myši na kód adresy proveďte dohledání dokladu 
	kurzor se přesune do okna Doklady ke spárování úhrad, na první doklad s daným kódem adresy 
	vyberte požadovaný doklad ke spárování a spárujte jej příkazem Spáruj s PKL


SKLAD – Doplnění položek do Importu prodejních ceníků

Import prodejních ceníků v okně Import ceníků byl doplněn o nové položky.
Nově lze importovat i položky Kód zboží odběratele, Název zboží odběratele, Čárový kód zboží odběratele, Jednotka alternativní, Povinný násobek alternativních MJ a Záruční doba v měsících. Uvedené položky byly dříve dostupné pouze pro dodavatelské ceníky.

MZDY – Dávkové kopírování kalendářů

V modulu "Správce" byla u mzdových kalendářů funkce přenos mezi roky rozšířena o dávkový režim

1) V okně Údržba číselníků byla doplněna možnost kopírovat mzdové kalendáře nejen jednotlivě, ale také dávkově.
2) V okně Správa subjektů a evidencí byla doplněna možnost kopírovat kalendáře při generaci nového roku stejným způsobem, jakým program pracuje s ostatními číselníky.


Poznámka:
Údaje "Název kalendáře" a "Počet hodin pro generaci", které lze měnit při jednotlivém kopírování kalendářů při dávkovém kopírování měnit nelze.
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EVID – Rozšíření přehledu  "Přehled pohledávek a závazků k datu"

Do formátu řádků v přehledu Přehled pohledávek a závazků k datu byly doplněny nové položky:
	Evid.č.dok. se vyplní z dokladu dle evidence v řádku. 
	Ba.úč. odb./dod. obsahuje složený bankovní účet ve formátu předčíslí-číslo účtu/kód banky. V evidenci PFA, OZA se plní z adresy Dodavatel, v evidenci VFA z adresy Odběratel, v evidenci OPO z adresy Dlužník. 
	Adr odb./dod. obsahuje složenou adresu Dodavatel nebo Odběratel nebo Dlužník dle aktuální evidence v řádku. Obsah položky je shodný s položkou ve formátu řádků v evidencích Adresa dodavatele nebo Adresa odběratele nebo Adresa dlužníka. 
	Doplněny byly i další sloupce, které obsahují data z adresy Dodavatel nebo Odběratel nebo Dlužník dle aktuální evidence v řádku. Jsou to sloupce: Instituce, Oddělení, Pracovník, Ulice, Číslo, Obec, Telefon, E-mail, PSČ, Př. účtu, Bankovní účet, SWIFT, IBAN, NSK.
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MZDY – Zvýšení normativních nákladů na bydlení a dopad na srážky ze mzdy

Legislativní úprava od 1.10.2022

Nařízením vlády č. 289/2022 Sb. se s účinností od 1. října 2022 navyšuje částka normativních nákladů na bydlení. Toto navýšení má od 1.10.2022 dopad na výši nezabavitelné částky, která nesmí být sražena povinnému při provádění srážek ze mzdy.

Provedená úprava a doporučený postup v modulu MZDY od října 2022

S účinností od října 2022 byla v programu změněna částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení, a to z 25110,- Kč na 29610,- Kč. Kvůli změně této hodnoty je třeba nainstalovat novou verzi programu.
Další částky, ze kterých jsou počítány nezabavitelné částky se mění následovně:
	Základní částka na osobu povinného se zvyšuje z 9416,25 Kč na 11103,75 Kč. 
	Základní částka na osoby, kterým je povinen poskytovat obživu se zvyšuje z 3138,75 Kč na 3701,25 Kč.
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ALL – Přenášení adres z VIES

Byla provedena úprava délky textových položek Objednávka a Smlouva. Položky byly rozšířeny z 16 znaků na 25 znaků.
Délka uvedených položek se mění v evidencích DOD, OBD, OBV, OPO, OZA, PFA, VFA.

EVID – Import cen/karet z excelu - převod na velká písmena dle cílového pole

Do importu cen a skladových karet z programu Microsoft Excel byl doplněn převod vstupních hodnot na velká písmena (okno Import ceníků volané ze záložky Karty v ceníku v okně Seznam ceníků). Úprava se týká klíčových položek skladové karty jako je např. Kód skladu, Identifikátor, Označení (SKP), atd.. Převod importované hodnoty na velká písmena zabraňuje vzniku duplicitních skladových karet při importu cen.
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EVID – Zvětšení položek Objednávka a Smlouva

Byla provedena úprava délky textových položek Objednávka a Smlouva. Položky byly rozšířeny z 16 znaků na 25 znaků.
Délka uvedených položek se mění v evidencích DOD, OBD, OBV, OPO, OZA, PFA, VFA.



14.09.2022 verze 4.22 série 975 databáze 1043

MZDY – Změna výše plateb na VZP u státních pojištěnců

Od období 9/2022 se dle zákona č.260/2022 Sb. snižuje vyměřovací základ, ze kterého je počítána platba zdravotního pojištění pro pojištěnce, za které pak stát platí toto pojištění. Vyměřovací základ byl snížen na 11014 Kč/měsíc.
Tato změna se ve Mzdách dotkne pouze mzdové složky 0925 - Úleva na zdr.poj.!50%zam.s Zps, u které byl tento základ upraven (změna se uplatní automaticky po nainstalování nové verze programu). Další informace týkající se mzdové složky 0925 lze nalézt v okně Podklady→ Číselník mzdových složek v nápovědě k programu v popisu mzdových složek (příkaz help).
Pokud mzdovou složku 0925 používáte, je nutné nainstalovat tuto verzi programu před výpočtem mezd za měsíc září !.
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MZDY – Doplnění popisů chyb

K některým chybám byly doplněny popisy upřesňující příčinu nastalé chyby.
Nejčastěji se jednalo o nedostatky v zadání údajů u institucí (pojišťovny apod.)
Doposud byly tyto nedostatky hlášeny pouze kódem chyby 34000. Nyní byl doplněn textový popis chyby.


10.8.2022 verze 4.22 série 972 databáze 1042

EVID – Úpravy pro text zprávy při odesílání dokladů v PDF e-mailem

Pro text zprávy při odesílání dokladů v PDF e-mailem (VFA, DOD, UPO, ZAP, OBV) byly doplněny následující možnosti:
 
	Do Předmětu zprávy a Obsahu zprávy lze vložit entity, které budou v odeslaném e-mailu nahrazeny danou hodnotou. 

Povolené entity: 
%CD - v odeslaném e-mailu bude entita nahrazena interním číslem odesílaného dokladu 
%ECD - v odeslaném e-mailu bude entita nahrazena evidenčním číslem odesílaného dokladu
 
Příklad: odesílání dokladu VFA 22/01/1 
Zadaný text: Zasíláme Vám doklad VFA č. %CD 
Text odeslané zprávy: Zasíláme Vám doklad VFA č. 22/01/1

	Obsah zprávy je možné zadat v HTML kódu. 
	Pro zadání zprávy v HTML byla doplněna volba Formátov. text (HTML), která je dostupná po stisku tlačítka (příkazu) Oprava zprávy 
	Do textu zprávy v HTML lze též vložit výše uvedené entity %CD a %ECD 
	Kontrolu textu odesílané zprávy lze provést tlačítkem Náhled HTML textu

 
Editaci textu zprávy lze provést v evidenci Vydané faktury, Dodací list, Upomínky, Vzájemné zápočty, Objednávky vystavené → příkaz Tisk <Alt>+<T> → okno Tisk → Výstup E-mail → záložka Odeslání E-mailem.
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MZDY – Zvýšení částek životního minima a dopad na srážky ze mzdy

Legislativní úprava od 1.7.2022
Nařízením vlády č. 204/2022 Sb. se s účinností od 1. července 2022 navyšují částky existenčního (z 2740 Kč na 2980 Kč) a životního (dříve 3860 Kč, od 1.4.2022 4250 Kč, nově 4620 Kč) minima. Toto navýšení má od 1.7.2022 dopad na výši nezabavitelné částky, která nesmí být sražena povinnému při provádění srážek ze mzdy.

Provedená úprava a doporučený postup v modulu MZDY od července 2022
S účinností od července 2022 byla v programu změněna částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení, a to z 24370,- Kč na 25110,- Kč. Kvůli změně této hodnoty je třeba nainstalovat novou verzi programu.
Další částky ze kterých jsou počítány nezabavitelné částky se mění následovně:
	Základní částka na osobu povinného se zvyšuje z 9138,75 Kč na 9416,25 Kč. 
	Základní částka na osoby, kterým je povinen poskytovat obživu se zvyšuje z 3046,25 Kč na 3138,75 Kč.

MZDY – Upozornění na novelu zákona o daních z příjmů

Upozorňujeme, že zákonem č. 142/2022 Sb. dochází s účinností od 1.7.2022 ke změně v ustanovení §6 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů, v souvislosti s nepeněžním příjmem zaměstnance formou bezplatného poskytnutí motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely. Úprava se týká poskytnutí nízkoemisních motorových vozidel.
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EVID – ISDOC - nový formát 6.0.2

Do importu a exportu souborů ve formátu ISDOC byla doplněna nová verze 6.0.2.. Současně byl upraven import balíčku ISDOX tak, aby akceptoval libovolný název vloženého souboru ISDOC.

ALL – Uložení jména souboru + možnost doplnění času/datumu/poř čísla

Úprava práce se zadaným jménem souboru při skenování připojených dokumentů
Zadaný název souboru je zapamatován a do názvu dokumentu je možné vložit entity, které jsou při uložení dokumentu nahrazeny danou hodnotou.
Povolené entity a nahrazující hodnoty:
	%D = YYMMDD - dvouznakový rok, měsíc, den (dokument_%D = dokument_220625) 
	%T = HHMM - hodina, minuta (dokument_%T = dokument_1059) 
	%DD = YYYYMMDD - rok. měsíc, den (dokument_%DD = dokument_20220625) 
	%TT = HHMMSS - hodina, minuta, sekunda (dokument_%TT = dokument_105933)
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MZDY – Rozhodnutí NS z 8.6.2022 o nezabavitelných částkách od 2022

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR týkající se nezabavitelných částek u exekucí

Dne 8. 6. 2022 vydal Nejvyšší soud ČR rozhodnutí (spisová značka Cpjn 202/2022) týkající se toho, zda navýšení „příspěvku na bydlení“ ve výši 1120,- Kč schválené v lednu 2022 je či není navýšením normativních nákladů na bydlení, a tedy zda má či nemá dopad na výši nezabavitelných částek u exekucí.
Nejvyšší soud rozhodl že ano, a to zřejmě se zpětnou platností od ledna 2022. Nepodařilo se nám ale zjistit, jakým způsobem má být řešeno období od ledna do května 2022, kdy (citujeme z textu soudního rozhodnutí): "Nepanovala jednota při výkladu ustanovení § 278 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „o. s. ř.“), při určení nezabavitelné částky pro rok 2022".
Rozhodnutí Nejvyššího soudu je k dispozici na odkazu:
https://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/78AC999C0E87CBEDC125885C00373DF2?openDocument&Highlight=0 

Provedená úprava a doporučený postup v modulu MZDY od června 2022

S účinností od června 2022 byla v programu změněna částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení, a to ze 22130,- Kč na 24370,- Kč. Kvůli změně této hodnoty je třeba nainstalovat novou verzi programu.
Další částky, ze kterých jsou počítány nezabavitelné částky se tedy v důsledku soudního rozhodnutí mění následovně:
	Základní částka na osobu povinného se zvyšuje z 8298,75 Kč na 9138,75 Kč. 
	Základní částka na osoby, kterým je povinen poskytovat obživu se zvyšuje z 2766,25 Kč na 3046,25 Kč.


MZDY – Speciální znaky v názvu firmy při exportu do XML souborů

U všech mzdových sestav exportovaných do XML souborů byla doplněna úprava umožňující v názvu firmy používat speciální znaky (například znak "&" ).
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ALL – Kontrola nespolehlivého plátce - úprava struktury přenosu

Byla provedena úprava pro znovuzprovoznění služby pro test spolehlivosti plátce.
 
Po opravě chyby 500 - Internal server error na straně poskytovatele služby (MFCR), byla poskytovatelem provedena neavizovaná změna ve struktuře přenášených dat. Tato změna si vyžádala úpravu v Acontu.
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MZDY – Aktualizace údajů pro zadávání mzdové složky 0820 od 1.4.2022

Byly aktualizovány pomocné informace zobrazované při zadávání mzdové složky 0820 - Srážky-v exekučním režimu. Tyto informace se používají pro určení velikosti zadávané nezabavitelné mzdy a jsou nyní platné od 01.04.2022.
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MZDY – Dopad zvýšení životního minima na srážky ze mzdy

Od 1. 4. 2022 dochází ke zvýšení částky životního minima z 3860,- Kč na 4250,- Kč. Výše normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 je 6815,- Kč.
V důsledku této změny dochází k navýšení základní částky, která nesmí být sražena povinnému, a která je počítána jako součet
	základní částky na osobu povinného, která se zvyšuje z 8006,25 Kč na 8298,75 Kč 
	základní částky na osoby, kterým je povinen poskytovat obživu, a která se zvyšuje z 2668,75 Kč na 2766,25 Kč.


Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení se zvyšuje z 21350,- Kč na 22130,- Kč.

Postup při aplikaci změn v modulu MZDY programu ACONTO
 
Způsob, jakým program pracuje se srážkami ze mzdy se nijak nemění. Pro zohlednění výše uvedených změn je tedy třeba, stejně jako doposud, provést následující kroky:
	Ukončit stávající mzdovou složku 0820 - Srážky-v exekučním režimu k 31.03.2022 (činnost 0, Systémové složky). 
	Zadat složku 0820 s nově vypočtenou částkou, zadávanou v doplňujících údajích. 
	Nový limit 22130,- Kč není třeba zadávat a program tuto konstantu použije při výpočtu automaticky. Je však nutné nainstalovat novou verzi programu !
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MZDY – Úprava sestavy Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Od 1.4.2022 došlo ze strany ČSSZ ke změnám u mzdové sestavy (formuláře) Oznámení o nástupu do zaměstnání.
Z hlediska obsahu došlo u stávajícího formuláře pouze k drobným změnám, přibyla ale nová sekce obsahující Informace pro podporu v nezaměstnanosti. K větším změnám došlo v nové verzi XML souboru. Stávající verze XML souboru již není od 1.4.2022 akceptována.

V modulu MZDY byly provedeny následující úpravy sestavy
Možnost vytvoření XML souboru ve verzi platné do 31.3.2022 byla prozatím pro všechny případy zachována kvůli akcím proběhlým před datem 1.4.2022 (ačkoli údajně lze pro přechodné období použít již novou verzi XML). 
	Byla doplněna možnost exportovat XML soubory v nové verzi platné pro akce prováděné od 1.4.2022. Takto vytvořené soubory není prozatím možno zasílat přímo na ČSSZ, je třeba je načíst na portál ČSSZ, kde je dále možno doplnit chybějící údaje, spustit kontrolu, tisknout a uložit zpět jako XML soubor. 
	V okně pro tisk sestavy byl doplněn odkaz pro vstup na portál ČSSZ, obdobně jako je tomu u některých jiných sestav.
Poznámka
V modulu MZDY ještě budou následovat další úpravy směřující k tomu, aby bylo možno zkompletovat finální XML soubor přímo v programu bez nutnosti načítat soubor na portál ČSSZ.

MZDY – Úprava sestavy Soupis náhrad mzdy za prvních 14 kalendářních dnů PN

V sestavě Soupis náhrad mzdy za prvních 14 kalendářních dnů PN nebo karantény byl při tisku rozšířen poslední sloupec "Doklad" tak, aby nedocházelo k oříznutí čísla dokladu, které standardně bývá dlouhé 18 znaků.

PDU – Změny výkazů PAP od roku 2022 (opravný balíček 50), výkazy CSÚIS

Export výkazů PAP v hlavičce CSÚIS do XML

Do okna Export výkazů PAP (Pomocný analytický přehled) do XML byl doplněn export výkazů dle platné legislativy od 1.4.2022 (opravný balíček verze 50). V souvislosti s exportem verze 50 byly do Finanční analýzy doplněny nové vzorové výkazy PAP. Pro načtení nových vzorových výkazů PAP je nutné v okně Finanční analýzy spustit Aktualizaci vzorových sestav FAN.

Export výkazů v hlavičce CSÚIS do XML

Součástí novelizace vyhlášky č. 419/2001 Sb. jsou i nové CSÚIS výkazy, které nejsou v programu Aconto standardně dodávány. Pokud některou z těchto sestav požadujete, kontaktujte nás.
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MZDY – Postup provedení daňového vyrovnání za 2021

Výpočet daňového vyrovnání za období roku 2021 se provádí stejným způsobem jako za období 2020.

Upozornění
Připomínáme, že v polovině roku 2021 došlo k navýšení slev na druhé, třetí a další dítě, ale dle přechodných ustanovení je uplatněno až při ročním vyrovnání, a to se zpětnou platností od 1.1.2021. Pokud tedy zaměstnanec uplatňuje slevu na dvě či více dětí, vznikne mu při ročním daňovém vyrovnání významný přeplatek. 
	Při zadávání všech složek kontrolujte, zda zadávaná složka již neexistuje. Jinak se může stát, že některý nárok nebo korekce bude započítán vícekrát.

1) Zadejte vyživované osoby v období 2022, pokud jste tak dosud neučinili.

Tento krok je potřeba provést pouze v případě, že v roce 2021 nebyla vyživovaná osoba (manželka nebo dítě) dosud zadána.
	Zavřete okno Personalistika a mzdy . 
	V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2022. 
	Otevřte okno Personalistika a mzdy . 
	Vyberte příslušného zaměstnance. 
	Přepněte se na záložku Vyž.osoby . 
	Pomocí příkazu Nová zadejte záznam pro vyživovanou osobu a vyplňte základní údaje. 
	Složku k vyživované osobě zatím nezadávejte.


2) Zadejte do období 2021 odpočty, slevy a korekce
Zavřete okno Personalistika a mzdy . 
	V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte období 12 2021. 
	Otevřte okno Personalistika a mzdy . 
	Vyberte příslušného zaměstnance. 
	Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . 
	Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 - Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období.

2a) Doplňte složky slev na vyživované děti - pouze pokud chybí. Zde je nutno zadat také pořadí slevy !

	Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) 
	Čin.Čsl. = 0 (→ záložka Činnosti ) 
	Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (→ záložka Způs.uplat.) 
	Období 12.2021 (→ menu Speciální → Změna měsíčního období )
	Přepněte se na záložku Vyž.osoby . 
	Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – dítě. 
	Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě . 
	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 
	0940 – sleva daně na vyživované dítě 
	0941 – zvýšení slevy daně na vyživované dítě

Poznámky  
	Od roku 2005 lze zadávat pouze složky se slevami. Odpočty se používaly do roku 2004. 
	Pokud byly mzdy v programu zpracovávány během roku, měly by již tyto složky existovat. Standardně je třeba doplnit pouze období, kdy byly mzdy zpracovávány mimo program ACONTO. 
	Zadáváte-li složku 0941, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0940. Složka 0941 znamená zvýšení nároku.


2b) Doplňte složky slev na vyživovanou manžela (manželku) - pouze pokud chybí
Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) 
	Čin.Čsl. = 0 (→ záložka Činnosti ) 
	Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (→ záložka Způs.uplat.) 
	Období 12.2021 (→ menu Speciální → Změna měsíčního období )
	Přepněte se na záložku Vyž.osoby . 
	Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – manžela (manželku) 
	Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě. 
	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 
	0942 – Sleva na vyž.manžela-vyr. 
	0943 – Zvýš.sleva.na manžela ZTP-P
Poznámky  
	Složky 0942 a 0943 pro slevy jsou určeny pro období od roku 2006. Složky pro odpočty byly určeny pro období do roku 2005 a v současné době již nemají význam. 
	Zadáváte-li složku 0943, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0942. Složka 0943 znamená zvýšení nároku.

 
2c) Doplňte slevy vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí
Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) 
	Čin.Čsl. = 0 (→ záložka Činnosti ) 
	Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (→ záložka Způs.uplat.) 
	Období 12.2021 (→ menu Speciální → Změna měsíčního období )
	Přepněte se na záložku Činnosti . 
	Vyberte činnost 0 – Společná část . 
	Přepněte se na záložku Syst.složky . 
	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku určující nárok na slevu. Možnosti jsou: 
	0935 - Sleva daně na zaměstnance 
	0936 - Sleva daně částečná invalidita 
	0937 - Sleva daně plná invalidita 
	0938 - Sleva daně daně ZTP/P 
	0939 - Sleva daně student – žák

Poznámky  
	Složky 0900 až 0905 pro odpočty byly používány do roku 2005 a v současné době již nemají význam.


2d) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí

Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Dále slouží k zadání chybějících uplatňovaných odpočtů.
	Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) 
	Čin.Čsl. = 0 (→ záložka Činnosti ) 
	Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (→ záložka Způs.uplat.) 
	Období 12.2021 (→ menu Speciální → Změna měsíčního období )
	Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně 
	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou: 
	Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící údaje pomocí složek 
	0633 - Úhrn zálohové daně - vyrovnání ( = úhrn odvedené daně po slevách ) 
	0954 – Úhrn slev VO – vyr. ( = úhrn skutečně uplatněných slev - děti ) 
	0957 - Úhrn bonusů VO - vyr. ( = úhrn vyplacených bonusů )
	Další odpočitatelné položky které zaměstnanec uplatňuje v rámci ročního vyrovnání zadejte pomocí složek 
	0907 - Odpočet úroků z úvěrů -vyrovnání 
	0914 – Odpočet daru – vyrovnání 
	0917 – Odbory příspěvky odpočitatelné- vyrovnání 
	0918 – Penzijní připojištění odpočitatelné – vyrovnání 
	0919 – Kapitálové životní pojištění odpočitatelné - vyrovnání 
	0916 - Úhrada vzděláváni odpoč.-vyr
	Mzdová složka 0915 – Odpočet záporné korekce – vyrovnání je určena pouze pro speciální případy a standardně se nepoužije.


2e) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci a k určité činnosti

Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje.
	Přepněte se na záložku Činnosti a vyberte příslušnou činnost (jinou než 0) 
	Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. 
	Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) 
	Čin.Čsl. = 1,2,... (→ záložka Činnosti ) 
	Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (→ záložka Způs.uplat.) 
	Období 12.2021 (→ menu Speciální → Změna měsíčního období )
	Přepněte se na záložku Mzda → Docházka + Nepravidelně 
	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 
	Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící příjmy za danou činnost pomocí složky 
	0198 – Úhrn příjmů zálohově daněných ( = úhrn zdanitelných příjmů za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem )

 
3) Výpočet daňového vyrovnání

a) Přepněte se do posledního neuzavřeného období roku 2022
Zavřete okno Personalistika a mzdy. 
	V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2022. 
	Otevřte okno Personalistika a mzdy . 
	Přepněte se na záložku Zaměstnanci.

b) Zadejte složku Vyrovnání daně - podnik (pokud ještě nebyla zadána)
Postavte se na větu OsČsl 0 Podnik . 
	Přepněte se na záložku Činnosti a postavte se větu 0 - Syst. složky za celý podnik (v seznamu bude pravděpodobně pouze tato jediná věta). 
	Přepněte se na záložku Syst.složky . 
	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku 2517 Vyrovnání daně podnik . Zadejte období od-do např. 1.2.22 - 28.02.22.

c) Výpočet daňového vyrovnání
Přepněte se na záložku Zaměstnanci . 
	Omezte seznam na zaměstnance, kterým chcete spočítat daňové vyrovnání. Kromě omezení pomocí příkazu Omez můžete zadat omezení tímto způsobem: 
	Označte (klávesou <Ins>) zaměstnance, kterým chcete provést výpočet ročního daňového vyrovnání. 
	Pomocí příkazu Omez omezte na Označené.
	Spusťte výpočet ročního vyrovnání tlačítkem Vyr.d. (pravý horní roh obrazovky). 
	POZOR – případné chyby jsou vypsány v okně menu MZDY – Uzávěrky.

Pokud jste během roku 2021 zadali korekci slevy složkou 0958 budete při výpočtu vyrovnání dotázáni na skutečný počet měsíců, kdy zaměstnanec uplatňoval slevy. Jedná se o součet za všechny vyživované osoby, tedy například pro dvě děti a celý rok zadejte 24 měsíců.

Vypočtené mzdové složky obsahující daňové vyrovnání zobrazíte takto
Vyberte příslušného zaměstnance. 
	Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . 
	Přepněte se na záložku Mzda → Docházka + Nepravidelně 
	Vypočtené daňové vyrovnání je obsaženo v některé z následujících mzdových složek 
	0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 
	0650 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 
	0950 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance )
	nebo 
	0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 
	0956 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 
	0955 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance )
	Řádku 30 sestavy Výpočet daně a daňového zvýhodnění odpovídá rozdíl částek složek 0950 a 0650 (0950 - 0650) nebo 0955 a 0956 (0955 - 0956).

Tisková sestava (formulář) Výpočet daně a daňového zvýhodnění
Formulář je třeba tisknout v nastaveném období 2021 . 
	Zkontrolujte pro jednotlivé zaměstnance správnost výpočtu pomocí příkazu Tisk (tlačítko s obrázkem tiskárny) , volba menu Daň – Výpočet daně a daňového zvýhodnění .
Poznámky  
	POZOR – standardně je třeba nejprve provést výpočet daňového vyrovnání a teprve poté lze tisknout formulář. V opačném případě program detekuje rozdíl a zobrazuje varovné hlášení. 
	Výpočet daňového vyrovnání na formuláři za období 2021 je proveden nezávisle na tom, zda vyrovnání v období 2021 bylo či nebylo skutečně provedeno a zahrnuto do mzdy v období 2022. Jinými slovy, vytištění správně vyplněného formuláře neznamená, že výpočet byl skutečně proveden.
	Pokud NEBYLO vyrovnání daně vypočteno, program na tuto skutečnost při tisku formuláře upozorní výpisem obsahujícím zjištěné rozdíly mezi vyrovnáním naznačeném na formuláři a skutečně provedeném (resp. neprovedeném) vyrovnání ve mzdě zaměstnance. 
	Při tisku je výpočet prováděn přímo na formuláři Výpočet daně a daňového zvýhodnění tak, jak vychází z logiky formuláře. Výsledek je porovnáván se skutečně provedeným vyrovnáním zařazeným do mzdy ve zpracovávaném období roku 2022. 
	Pokud porovnání zobrazené v chybovém výpisu detekuje rozdíl, nejčastější příčinou je, že formulář je vyplněn tak jak by vyrovnání mělo vypadat, ale ve skutečnosti provedeno nebylo. 
	Druhou možnou příčinou vzniku rozdílu mohou být některé složitější a speciální případy, které odchytí tato křížová kontrola. V takovém případě zřejmě údaje uvedené na formuláři nebudou odpovídat skutečně provedenému vyrovnání a je třeba tyto případy podrobněji prověřit. Uvítáme, pokud nám tyto situace ohlásíte.


MZDY – Úprava okna "Přehled nároků a čerpání dovolené"

Byla provedena úprava okna Přehled nároků a čerpání dovolené, doplněného nedávno za účelem zobrazení a zadávání počátečních nároků dovolené.
Důvodem úpravy je, že počáteční nároky na dovolenou by již neměly být měněny po zpracování měsíce ledna.
Pokud dojde ve zpracovávaném roce k uzavření některého měsíce, potom jsou možnosti zadávání nároků omezeny následovně:
	Funkce pro dávkové výpočty nároků na horním panelu jsou odstaveny. 
	Příkaz Oprava byl ponechán pro případ nouze, ale po změně údajů bylo doplněno varovné hlášení.


DEPV – Přiznání k dani z příjmů FO za rok 2021

V modulu Daňová evidence příjmů a výdajů → menu Účtování → Podklady pro daň z příjmů byly provedeny úpravy korespondující s pokyny pro vyplnění formuláře PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob - vzor č. 27, určeného pro zdaňovací období 2021.

Přehled změn
Částka 48násobku průměrné mzdy změněna na 1 701 168,- Kč 
	Solidární zvýšení daně je pro rok 2021 zrušeno 
	Sazba daně činí 
	a) 15 % pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy a 
	b) 23 % pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy

Sleva na dani podle § 35ba odst. 1 písm.
písm a) zákona (základní sleva na poplatníka) změněna na 27 840 Kč 
	písm g) zákona (sleva za umístění dítěte) - maximálně lze uplatnit 15 200 Kč za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti 
	sleva za umístění dítěte se zadává přímo do řádku č. 69a, zadaná výše slevy není programem kontrolována

Sleva na dani podle §35c zákona (daňové zvýhodnění na vyživované dítě)
na první dítě ..... 15 204,- Kč/rok (1 267,- Kč/měsíc), beze změny 
	na druhé dítě ..... 22 320,- Kč/rok (1 860,- Kč/měsíc) 
	na třetí a další vyživované dítě ..... 27 840,- Kč/rok (2 320,- Kč/měsíc)

Změna v číselníku kódů daňového členění
v menu Podklady → Číselník kódů daňového členění byl zrušen kód 314 "Úhrn povinného pojistného podle § 6 odst. 12 zákona", důvodem je neobsazení řádku č. 32 ve formuláři, do kterého se přenášely příjmy z PD s výše uvedeným kódem daň. členění 
	pokud by byl v peněžním deníku použit kód příjmů s kódem daň. členění 314, při zpracování daně z příjmů program na tuto skutečnost upozorní 
	v tomto případě je pak nutné opravit předmětný kód P/V v menu Podklady → Číselník kódů P/V pro peněžní deník

Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky
odečet úroků (ř. 47) - u bytové potřeby pořízené od 1. 1. 2021 lze odečíst úroky maximálně ve výši 150 000,- Kč 
	při zadávání výše zaplacených úroků do ř. 47 program umožňuje zvolit, zda byla bytová potřeba pořízena před či po datu 1. 1. 2021 a s ohledem na nastavení volby kontroluje maximální limit 300 000,- Kč (před 1. 1. 2021) či 150 000,- Kč (od 1. 1. 2021)
	zadávání částky odpočtu na podporu odborného vzdělávání přesunuto do ř. 53, původní ř. 52a zrušen

Příjmy ze zdrojů v zahraničí
do přiznání byla doplněna Příloha č. 4 
	pro zahraniční příjmy uváděné v Příloze č. 3 byla doplněna volba pro použití metody vynětí s výhradou progrese 
	zatržení této volby má vliv na výpočet řádků 324, 325, 330, kdy se pro výpočet buď použijí řádky přílohy č. 3 nebo řádky základního formuláře
	pokud máte příjmy ze zdrojů v zahraničí, zatrhněte na první záložce formuláře Zadávané položky, část Mám příjmy ze zdrojů v zahraničí, které uvedu: odpovídající přílohu Příloha č. 3, Příloha č. 4 - po zatržení se zpřístupní zadávání částek do této přílohy

EVID – Evidence zásilek RABEN, PPL + DHL Freight

Evidence zásilek, menu Sklad -> Evidence zásilek -> Zásilky.
	Doplněn dopravce Raben. Nový dopravce Raben musí být povolen v konfiguraci Evidence zásilek -> Konfigurace -> Seznam dopravců. 
	Dopravce PPL + DHL Freight byl aktualizován, doplněny byly chybějící služby.


SKLAD – Výkaz intrastat - změny od 1.1.2022

Výkaz Intrastat byl upraven dle změn platných od 1.1.2022.
 
Byl upraven výkaz pro Intrastat:
doplněny povinné položky 
	DIČ partnera 
	Země původu 
	Množství v MJ
	posunutí limitu pro malé zásilky z 6000,- Kč na 12000,- Kč (místo 200 EUR je nyní 400 EUR)

PDU – PAP od roku 2022 (balíček 50)

Do okna Údržba číselníků byly doplněny vzorové kódy PAP pro účetní období 2022.
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MZDY – Mzdové sestavy "Vyúčtování daně" za období 2021

Následující mzdové sestavy byly upraveny pro zpracování období 2021
Sestava Počet zaměstnanců byla upravena na vzor č.21 určený pro období 2021. 
Připomenutí: Formulář je povinnou přílohou Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Formulář lze pořídit v tištěné podobě nezávisle pomocí volby menu Tisk → Daň → Počet zaměstnanců. Pro elektronické podání je formulář automaticky součástí XML výstupu sestavy Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Pro vyplnění tabulky obsahující seznam míst výkonu práce na formuláři je třeba v programu vyplnit číselník výplatních míst (volba menu Podklady → Číselník výplatních míst) a přiřadit kód výplatního místa jednotlivým zaměstnancům (záložka Osobní údaje).
	Tištěná podoba mzdové sestavy (formuláře) Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti byla aktualizována na vzor č.24 určený pro období 2021. Verze "09.02" exportovaného XML souboru zůstává nezměněna. 
	Tištěná podoba mzdové sestavy (formuláře) Vyúčtování daně vybírané srážkou zůstává jako vzor č.18 určený pro období od 2020. Verze "09.02" exportovaného XML souboru zůstává nezměněna.

Upozornění
Tato verze modulu MZDY není určena k provedení daňového vyrovnání za období 2021. Ta bude připravena během cca 2 dnů. 
	Vzhledem k úpravám portálu mfcr prováděným již řadu měsíců a vzhledem k avízovanému zrušení přístupu do starší verze daňového portálu dne 28.2.2022 nelze vyloučit budoucí problémy s přenosem XML souborů z modulu MZDY na portál mfcr a nutnost dalších úprav modulu MZDY.
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MZDY – Aktualizace sestavy "Přehled o výši pojistného" pro 2022

Byla aktualizována mzdová sestava Přehled o výši pojistného na verzi I/2022 určenou pro období od ledna 2022. Tato verze obsahuje sekci "C. Odečty od pojistného", určenou k odečtení karanténních příspěvků, obdobně jako verze 2021, která byla určena pro období od března 2021 do konce roku 2021. Současně byl také upraven odkaz na stránku ČSSZ určenou k načtení přehledu, a to https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/pvpoj-2021.
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MZDY – MZDY pro zpracování období 2022

Upozornění
Tato verze modulu MZDY není určena k provedení daňového vyrovnání za období 2021. Ta bude k dispozici v druhé polovině února.
 
Úprava u exekucí - vyžaduje zásah ze strany uživatele

(Týká se pouze zaměstnanců u kterých jsou prováděny exekuce ze mzdy) 
Pozornost věnujte tomu, že pro rok 2022 byly upraveny některé částky pro účely srážek ze mzdy (exekuce), konkrétně
	Základní částka na osobu povinného je nově 8006,25 Kč. 
	Základní částka na osobu, které je povinný povinen poskytovat obživu, je nově 2668,75 Kč.

Tyto dvě částky tvoří základ pro výpočet základní nezabavitelné částky, která se zadává do složky 0820 – Srážky v exekučním režimu. Novou výši nezabavitelné mzdy od 1.1.2022 je třeba znovu vypočítat a zadat k zaměstnanci do činnosti 0 (záložka Činnosti → Syst.složky) příkazem Oprava ke složce 0820.
 
Nově lze dle zákona zadat náklady podniku za provádění exekuce a to do složky 0805 – Zákonná srážka-náklady podniku. Tuto složku lze zadat k zaměstnanci do činnosti 0 (záložka Mzda → Docházka+Nepravidelně. )
 
Změny týkající se problematiky evidence dovolené ve dnech a v hodinách

Nárok a čerpání dovolené v roce 2022 ( evidované v hodinách )
Od roku 2021 je stav dovolené evidován v hodinách místo ve dnech jako dříve. Důsledkem je, že zatímco dříve bylo možné zadat všem zaměstnancům na počátku roku stejný nárok na dovolenou, např. 20 dnů, nyní závisí výše nároku vyjádřená v hodinách na týdenním pracovním úvazku specifikovaném kalendářem přiřazeným jednotlivě každému zaměstnanci. Z toho mimo jiné vyplývá, že počáteční nároky na dovolenou nelze určit, dokud nejsou činnostem správně přiřazeny kalendáře složkou 2131 - Kalendář. Pro nastavení nároku na dovolenou nabízí nyní program následující možnosti:
	Stejně jako dříve nabízí program při uzávěrce prosince možnost zadání nároku pro příští roční období. Program akceptuje zadání počtu dnů i hodin, záleží na tom, co je v daném případě výhodnější. Pokud má většina zaměstnanců úvazek 8 hodin, lze takto zadat všem nárok např. 160 hodin a poté pouze opravit výjimky. Pokud je ve firmě větší počet různých úvazků, je lepší zadat např. 20 dnů a později provést přepočet podle kalendářů (viz dále). 
	Stejně jako dříve je možné upravit nárok příkazem Oprava mzdové složky 2110 - Aktuální stav dovolené na záložce Činnosti→Sys.složky (údaj je na panelu dole), a to pro aktivní činnosti od čísla 1 výše. 
	Další možnosti nabízí nová funkce programu Přehled nároků a čerpání dovolené - viz dále.

Zbytek dovolené z roku 2021 ("stará dovolená" evidovaná v hodinách)

Zůstatek dovolené z roku 2021 je stejně jako dříve programem automaticky převeden při uzávěrce roku do složky 2111 - Zbytek dovolené z loňska. Převod se na rozdíl od loňska odehraje v hodinách, takže standardně není důvod starou dovolenou nějak dále upravovat.
Zbytek dovolené do roku 2020 (historicky tzv. "dovolená k proplacení" evidovaná ve dnech)

Případný zůstatek dovolených nevyčerpaných do roku 2020 a evidovaných ve dnech je v programu udržován ve složce 2112 - Zbytek dovolené k proplacení. Je možné zde nárok ponechat (např. z důvodu dlouhodobé nemoci) nebo převést dny na hodiny a připočíst ke "staré dovolené". Program s dovolenou ve složce 2112 nijak nepracuje, tj. nelze ji čerpat ani proplácet a nevykazuje se ani na výstupních sestavách. Doporučujeme tedy, pokud je to možné, se tohoto zbytku dovolené evidované ve dnech příležitostně "zbavit" převodem ze dnů na hodiny a přesunutím ze složky 2112 a přičtením k zůstatku ve složce 2111.
Čerpání dovolené
Pravidla pro čerpání a další práci s dovolenou prostřednictvím mzdových složek 0450 až 0456 se vrací k dřívějšímu normálu, protože v roce 2022 již jsou stará i nová dovolená jednotně evidovány v hodinách. Program již nepovolí používání složky 0454 - Stará dovolená ve dnech, vytvořené dočasně pro čerpání staré dovolené v roce 2021. Při čerpání dovolené program čerpá přednostně "starou" (z nároku ve složce 2111) a teprve po jejím vyčerpání "novou" (z nároku ve složce 2110) dovolenou. Ze zůstatku ve složce 2112 ("stará dovolená ve dnech") dovolená čerpána není !!!

Nový příkaz "Přehled nároků a čerpání dovolené"
Účelem tohoto nového přehledu je přehledné zobrazení zůstatků všech tří zmíněných druhů dovolené (stará ve dnech, stará v hodinách a nová) a možnost jejich úprav. 
	Nové okno se otevírá příkazem Přehled nároků a čerpání dovolené ( nebo klávesovou zkratkou <Ctrl>+<D> ) ve sloupci menu Příkazy. Příkaz lze použít pouze v přehledu zaměstnanců (záložka Zaměstnanci v okně Personalistika a mzdy). 
	Přehled zobrazí všechny činnosti zaměstnanců, u kterých existuje mzdová složka 2110 - Aktuální stav dovolené, a to pro zaměstnance, kteří jsou zobrazeni v přehledu zaměstnanců a ve stejném řazení. To umožňuje využít příkaz Omez v přehledu zaměstnanců před otevřením přehledu. 
	Přehled zobrazuje údaje užitečné pro nastavení nároku na dovolenou, např. datum nástupu, druh pracovního poměru a týdenní úvazek z přiřazeného kalendáře potřebný pro přepočet dnů nároku na hodiny. Poslední tři sloupce obsahují zůstatky dovolené, které odpovídají obsahu složek 2112, 2111 a 2110. 
	V posledním sloupci je zobrazen nárok na dovolenou pro rok 2022, který je třeba upravit tak, aby obsahoval počet hodin. Pro případnou úpravu nabízí okno tři funkce: 
	V horní části okna je dávková funkce, která je stejná jako příkaz Přepočet nároku dovolené v roce 2021, který byl v programu k dispozici v loňském roce. Funkce přepočte zadaný nárok ve dnech (např. 25) na hodiny přes týdenní úvazek z kalendáře ve všech řádcích přehledu, kde je v posledním sloupci toto číslo (tj. 25). 
	Další je dávková funkce, která vypočte nárok v hodinách ze zadaného nároku ve dnech přes týdenní úvazek z kalendáře a zapíše do všech řádků v přehledu. POZOR - použijte tuto funkci s rozmyslem a opatrně. Umožňuje sice kompletně vypočítat individuálně přes týdenní úvazek hodinové nároky dávkově všem zaměstnancům, ale zároveň přepíše původní údaje. Pozor také na případ, kdy u dané činnosti existuje složka 2110 , ale nárok nechcete mít zadán (např. jednatelé). 
	Příkaz Oprava umožňuje ruční úpravu všech údajů jednoho řádku. Zde je možné případně ručně provést převod staré dovolené ve dnech na starou dovolenou v hodinách.
	Poznámka - Přehled v této verzi nezobrazuje čerpání dovolené, jak je uvedeno v názvu příkazu. S rozšířením funkčnosti je počítáno později.
 
Změny od ledna 2022 nevyžadující žádný zásah ze strany uživatele
(jsou zapracovány v nové verzi programu a provedou se automaticky) 

Změna minimální mzdy

Od roku 2022 dochází ke změně měsíční minimální mzdy, která se zvyšuje na 16200 Kč (pro týdenní pracovní dobu 40 hodin), u zaměstnanců s hodinovou mzdou na 96,40 Kč.
V důsledku změny minimální mzdy byly provedeny následující úpravy
	Byl upraven minimální vyměřovací základ zaměstnance na všeobecné zdravotní pojištění. 
	Byla upravena výše příplatku u mzdové složky 0212 – Příplatek za prostředí. Výše příplatku podle § 117 ZP činí nejméně 10% základní sazby minimální mzdy, tj, nejméně 9,64Kč (96,40 x 0,1) při 40 hodinové týdenní pracovní době. 
	Byla upravena výše mzdové složky 0925 - Úleva na zdravotním poj. u podniku s 50% zaměstnanců se Zps.


Další změny automaticky promítnuté do programu
Základní sleva na zaměstnance dle §35ba byla upravena na 2570,- Kč / měsíc. 
	V programu byly upraveny výše redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy za dobu prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. 
	Byla upravena výše maximálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění.

Aktualizace mzdových sestav
Byla aktualizována mzdová sestava (formulář) Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti na vzor č.30 určený pro období 2022. 
	Byla aktualizována mzdová sestava (formulář) Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP na vzor č.9 určený pro období 2022. 
	Sestavy pro vyúčtování daně za období 2021 budou aktualizovány v dalších verzích programu co nejdříve to bude možné s ohledem na aktuálně probíhající změny na stránkách MFČR při vytváření nového portálu "Mojedaně".
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ALL – Verze 4.20 pro zpracování dat v roce 2022

Tato verze je určena pro zpracování dat v roce 2022 a let předchozích. Po první instalaci této verze dojde k deaktivaci programu a je nutné během 42 dnů zadat nový klíč, platný pro rok 2022.
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SPRAVCE – Doplnění exportu pro EDI

Byl doplněn nový formát exportu pro EDI - INVOICE (typ: inhouse, provider ORION).

SPRAVCE – EDI export označení měrných jednotek

Export do EDI - formát CCV od roku 2015.
 
Do exportu bylo doplněno vyplnění pole s označením měrné jednotky. Pro vyplnění je použita hodnota základní jednotka ze skladové karty.
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EVID – Novela zákona o dani z přidané hodnoty od 1.10.2021

Stručný souhrn změn v oblasti DPH od 1.10.2021
 
Od 1. října 2021 dochází k novele zákona o dani z přidané hodnoty, která je zaměřena zejména na nová pravidla v oblasti elektronického obchodování a zavedení systému One Stop Shop.
Důsledkem těchto změn je nový vzor formuláře přiznání k dani z přidané hodnoty č.23 v papírové podobě, kde z důvodu změny obsahové náplně některých řádků přiznání dochází k úpravám nadpisů některých kolonek a ke změnám v pokynech k vyplnění přiznání. Struktura XML souboru, prostřednictvím kterého je přiznání podáváno zůstává beze změny.

Související úpravy provedené v programu ACONTO
Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2016 platí povinnost podávat přiznání k dani z přidané hodnoty pouze elektronicky a struktura XML souboru se nijak nemění, není kvůli podání přiznání bezpodmínečně nutné aktualizovat program ACONTO na novou verzi. 
	Nová verze programu ACONTO obsahuje 
	Aktualizaci tištěné podoby přiznání k DPH (na vzor č.23). 
	Úpravu názvů některých kódů členění DPH reflektující změnu obsahové náplně některých kolonek formuláře přiznání. Konkrétně jde o kódy "1Z","3Z" a "T".
Zavádění nového portálu "Moje daně"
 
V současné době existují dva portály, přes které je možné podávat přiznání (a další formuláře) prostřednictvím datových XML souborů. Stávající "Daňový portál" lze nalézt na stránkách https://adisepo.mfcr.cz. Druhým je ministerstvem financí od roku 2021 nově vytvářený portál pojmenovaný "Moje daně" a přístupný pod adresou www.mojedane.cz. Pro načtení XML souborů je možné v současné době použít obě cesty. Při načítání XML souboru na nový portál se navíc zobrazují dvě volby, a to "Načíst do stejného typu formuláře" a "Načíst do formuláře pro aktuální zdaňovací období". Dle našeho zjištění nenačte druhá z těchto možností některá data z XML souboru a na vysvětlení od MF zatím čekáme.
 
Do programu ACONTO byla doplněna možnost nastavit odkaz na původní nebo nový portál v modulu Evidence, volba menu Konfigurace → Konfigurace identifikace plátce DPH →záložka Elektronické podání. Nastavení odkazu se použije v programu pro vstup na portál při podávání DPH, kontrolního hlášení a souhrnného hlášení, kam bylo také přidáno tlačítko "Změna odkazu" pro rychlé otevření zmíněné konfigurace.

EVID – Úprava exportu pro EDI

Byl upraven Export dokladů pro EDI, kde byla upravena část dodací list (DESADV) ve struktuře Exportu EDI :
	INVOICE + DESADV(typ:Inhouse; provider EDITEL) - od roku 2015 
	INVOICE + DESADV(typ:Inhouse; provider ALL; GLOBUS) - od roku 2015

 
Na pozici Typ položky byl doplněn znak Z označující zboží. Znak se doplňuje v případě, že se jedná o položku ze skladu.
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EVID – Změna formuláře DPH od 1.10.2021

V souvislosti s novelou zákona o dani z přidané hodnoty, účinnou od 1. 10. 2021, byl změněn formulář DPH na nový vzor č. 23.

EVID – Kontrolní  hlášení KH - doplněn kód země "XI"

Kontrola kódu země v Kontrolním hlášení v položce DIČ - seznam zemí byl rozšířen o kód země XI - Severní Irsko.
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