Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.2.01
PRACOVNÍ POMĚRY
 Komplet
 Potvrzení o zaměstnání – Zápočtový list
 Potvrzení o zaměstnání – 2. záložka – Potvrzení o zaměstnání
– položky Srážky – exekuce, a to Výše, Běžně sraženo, Srážka
měsíčně mají rozšířen formát 99 999 999.99.
NEMOCENSKÉ DÁVKY
 Komplet
 Přílohy k ND, OČR, PM a VPT
 Příloha k ND, PM a VPT – 3. záložka – Druhá strana přílohy
– samostatná položka pro Srážku v rámci exekučního řízení a doplněna
položka pro Insolvenční řízení. Obě položky se načítají dle zadání v
stálých exekucích a insolvencích.
– nový tiskopis Příloha z žádosti ND, OČR, PPM a VTP pro rok 2015.
VÝSTUPY
 Komplet
 Odvody daní
 Žádosti o vrácení DB a Žádosti o vrácení DB z RZ
– V obou evidencích na 3. záložce Žádost – 2.část je přidána možnost
převést doplatky na DB na FÚ nebo na celní úřad. Dále pak možnost
výběru ze seznamu finančních nebo celních úřadů a z číselníků
daní z finančních nebo celních úřadů.
– pro obě evidence byl následně upraven vytvářený XML soubor.
ARCHIV
 Komplet
 Daně
 V evidenci Potvrzení o zdanitelném příjmu byla pro rok 2015 na
– 2.záložce přidána položka Příspěvek zaměstnavatele na soukromé
ŽP a odstraněna položka Sleva na poplatníka,
– na 3. záložce pak přidány položky ve výši na jedno, druhé, třetí a
další dítě ( pro rok 2014 je pro děti uváděn odpočet od – do)
– dále na 3. záložce přidány položky dvě částky pro RZ.
– nový tiskopis pro rok 2015.
– pro rok 2014 se evidence Potvrzení o zdanitelném příjmu i sestava
nemění.
 Statistika
 V Oznámení o plnění povinného podílu osob se ZP na celkovém
počtu zaměstnanců pro ÚP, 2. záložka Oznámení – 1.část
– byl doplněn kód Krajské pobočky ÚP s následným doplněním názvu
pobočky z číselníku.
– přidána možnost vytvoření XML souboru

ČÍSELNÍKY
 Komplet
 Číselníky jiné
 Přidány nové číselníky, které se využívají k vyplňovaní Žádosti o vrácení
DB a Žádosti o vrácení DB z RZ a následné vytvoření XML souborů.
Jedná se o číselníky Seznam Finančních a celních úřadů a Číselník
daní finančních a celních úřadů.
 Číselníky statistiky
 Číselník krajských poboček úřadu práce – doplněn číselník pro
vyplňování ve formuláři Archiv – Statistika - Oznámení o plnění
povinného podílu osob se ZP na celkovém počtu zaměstnanců pro
ÚP.
NASTAVENÍ
 Nastavení základní konfigurace
 Údaje o firmě
 záložka Spojení – doplněna položka Krajská pobočka ÚP, a to Kód i
Název z číselníku Krajských poboček úřadů práce.
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