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            Postup při aktualizaci programu INES mzdy pro rok 2023
            
- zazálohovat data
- ukončit program INES na všech stanicích
- po instalaci spustit program INES
- v případě, že aktuální měsíc ve mzdách je 1.2023 program se zeptá zda
  provést aktualizaci
- v případě, že aktuální měsíc ve mzdách je 12.2022, převést měsíc a následně
  provést aktualizaci (nebo spustit nabídku /Mzdy/Ostatní/Aktualizace r.2023/)

  Před výpočtem mezd za měsíc 1.2023 je nutné zkontrolovat zda změny souhlasí!
  
 Svátky              
     Datum TD Den      Typ Význam         Datum TD Den      Typ Význam
07.04.2023  3 pátek      3 svátek    06.07.2023  3 čtvrtek    3 svátek       
10.04.2023  3 pondělí    3 svátek    28.09.2023  3 čtvrtek    3 svátek          
01.05.2023  3 pondělí    3 svátek    17.11.2023  3 pátek      3 svátek          
08.05.2023  3 pondělí    3 svátek    25.12.2023  3 pondělí    3 svátek          
05.07.2023  3 středa     3 svátek    26.12.2023  3 úterý      3 svátek          
            
- minimální měsíční příjem pro bonus 8 650,-
- minimální mzda 17 300,-
- nové hodinové sazby skupiny prací
- nové redukční hranice pro náhrady za nemoc
                           1. redukční hranice             1 345 ,-
                           2. redukční hranice             2 017,-
                           3. redukční hranice             4 033,-
- maximální vyměřovací základ sociálního pojištění 1 935 552,-
- daň 15% do základu daně  161 296,-Kč  a 23% nad tuto hranici
- sleva 5% na SP pro vybrané zaměstnance od 1.2.2023
- aktualizovaný formulář přehled o výši pojistého na SP
- nový formulář oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance
- aktualizovaný formulář na roční vyúčtování daně
- aktualizovaný 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
 Pozor data v této verzi programu nejdou spustit ve starší verzi programu INES  
       Aktuální verzi mezd najdete na stránkách   www.pavlasoft.com/ines/mzdy  
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