
Postup při aktualizaci programu INES (mzdy) na rok 2017

- zazálohovat datové soubory 
- ukončit program INES na všech počítačích 
- spustit aktualizaci ze souboru install.exe z internetu 
- po instalaci spustit program INES 
- v případě, že aktuální měsíc ve mzdách je 1.2017 program se zeptá zda 
  provést  aktualizaci.  
- v případě, že aktuální měsíc je ještě 12.2016, převést měsíc a spustit 
  program znovu (nebo spustit nabídku  

\Mzdy\Ostatní\Aktualizace r. 2017\

!Před výpočtem mezd za měsíc 1.2017 je nutné zkontrolovat zda změny souhlasí!

Svátky
-----------------------------------  ----------------------------------- 
  Datum    TD Den      Typ Význam      Datum    TD Den      Typ Význam 
-----------------------------------  ----------------------------------- 
14.04.2017  3 pátek      3 svátek   06.07.2017  3 čtvrtek    3 svátek 
17.04.2017  3 pondělí    3 svátek   28.09.2017  3 čtvrtek    3 svátek 
01.05.2017  3 pondělí    3 svátek   17.11.2017  3 pátek      3 svátek 
08.05.2017  3 pondělí    3 svátek   25.12.2017  3 pondělí    3 svátek 
05.07.2017  3 středa     3 svátek   26.12.2017  3 úterý      3 svátek 

- doplněné svátky na rok 2017 
- minimální měsíční příjem pro bonus 5 500,- 
- minimální mzda 11 000,- 
- nové hodinové sazby skupiny prací 
- nové redukční hranice pro náhrady za nemoc 
                           1. redukční hranice               942,- 
                           2. redukční hranice             1 412,- 
                           3. redukční hranice             2 824,- 
- maximální vyměřovací základ sociálního pojištění 1 355 136,- 
- solidární daň z vysokých mezd (hrubá mzda  vyšší než 112 928,-) ve výši 7% 
- sleva na 2./3. a další dítě  se nastavuje samostatně 
- o daně je osvobozen příspěvek zaměstnavatele v úhrnu nejvýše 50 tis. Kč 
  (v roce 2016 30 tis.) na penzijní pojištění, penzijní připojištění či  
  soukromé životní pojišténí zaměstnance. 

- nový formulář na roční vyúčtovaní daně 
- nový formulář potvrzení o zdanitelných příjmech 
- podklad pro roční vyúčtování zálohové a srážkové daně za firmu xml pro EPO 

Pokud zpracováváte více firem vše proveďte pro každou firmu 

    Aktuální verzi mezd najdete na stránkách www.pavlasoft.com/ines/mzdy

     Přístupové údaje jsou uvedeny na faktuře 


