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DUNA MZDY a vládní program ANTIVIRUS C

Za měsíce červen, červenec a srpen se při splnění podmínek promíjí odvod pojistné-
ho za zaměstnavatele. Více informací o podmínkách např. v našem článku.

Jak postupovat v DUNA MZDY
 Zpracování mezd provedete standardním způsobem
 Po přepočtu Hrubých a čistých mezd je možné u každého zaměstnance zatrh-

nout volbu Snížený základ SP.
 Po zatrhnutí se automaticky vypočítá nový základ SP a to tak, že z původního

základu se odečte částka 52 253,-Kč (1,5 násobek průměrné mzdy). Program
neumožní odpočítat větší částku.

 Pro Vaši kontrolu jsme na tlačítko Suma přidali  novou položku  Základ SP
pro Antivirus C pro snazší kontrolu.

 Nyní je možné vytisknout si novou sestavu ve Výstupech → Rekapitulace →
Rekapitulace sociálního pojištění – Antivirus C. Zde je vypočítán odvod za
zaměstnance i zaměstnavatele pro Vaši kontrolu.

 V agendě Výstupy → Sociální pojištění je potřeba vygenerovat Přehled o výši
pojistného. Zde byly opět přidány nové položky.

https://www.duna.cz/produktove-novinky/vladni-program-antivirus-c/
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 Pokud si snížení odvodu SP neuplatňujete, tak se v řádku 3 automaticky na-
staví N a řádek 4 zůstane nulový. V tomto případě se při při tisku vygeneruje
původní tiskopis a vytvoří původní XML soubor pro předání elektronickou for-
mou.

 Pokud alespoň u jednoho zaměstnance zatrhnete položku Snížený základ SP,
řádek 3 se nastaví na A, v řádku 4 se načte nový vyměřovací základ a z tohoto
nového základu se vypočítá řádek 5. Vytiskne se nový tiskopis platný pouze
tyto 3 měsíce a také se vygeneruje nový XML soubor.

 V dalším kroku doporučujeme vytisknout si stávající sestavu Přehled o vymě-
řovacích základech sociálního pojištění tak i novou sestavu  Přehled o vymě-
řovacích základech sociálního pojištění – Antivirus C, kde je vidět u kte-
rých zaměstnanců byl snížený vyměřovací základ. Tato sestava bude důležitá
pro pozdější kontroly ze strany ČSSZ.
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 V dalším kroku je potřeba vygenerovat příkazy k úhradě. Po vygenerování je
nutné opravit řádek s odvodem sociálního pojištění na novou částku!

 Posledním krokem je závěrka mezd a zde ,po provedení závěrky, je nutné
provést (nejlépe před přenesením do účetnictví) opravu u odvodu sociálního
pojistného za zaměstnavatele.


