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Školení KEO4 Mzdy – program 6/2018

Základní informace o programu – způsob zpracování.
Parametry a číselníky.
Uživatelské úpravy pohledů, práce s filtry.
Osobní karty
-

Nároky na slevy na dani.
Zdravotní pojišťovna a vyměřovací základ pro zdravotního pojištění.
Nastavení údajů ovlivňující podklady pro zákonné pojištění a výpočet povinného podílu
Srážky ze mzdy a exekuce. Nastavení AU pro srážku.
Nové exekuce.
Potvrzení o zdanitelných příjmech a jiná potvrzení.
Archivní karty.

Pracovní vztahy
-

Typy pracovních vztahů.
Režimy pracovní doby a jejich použití.
Harmonogram pracovní doby (kalendář), generování a práce se šablonami.
Platový výměr. Nultý stupeň.
Práce ve svátek, práce do úvazku, přesčasová práce a čerpání náhradního volna.
Příplatky – vysvětlení typů příplatků a práce s nimi (k platovému výměru, mimo platový výměr,
za odpracovanou dobu).
Osobní příplatek - % z čeho.
Stálé benefity (příspěvek na penzijní připojištění aj.)
Odměny zastupitelů.
Odměny z dohod.
Nárok na dovolenou.
Průměrný a pravděpodobný výdělek.
Důvod nástupu – VPP. Sestava 906V.
Archivní karty.

Pořízení měsíční evidence
-

Harmonogram pracovní doby.
Pořízení neodpracovaných dob a přesčasů.
Příplatky za odpracovanou dobu (přesčas, SO,NE, svátek) a jejich automatické generování.
Přesčasy – měs./datum.
Mimořádné odměny.
Proplácení pohotovosti.
Rozdělená směna.
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-

Zálohy na mzdu.
Odpracovaná doba u dohod a nastavení upozornění před překročením limitu.
Proplacení dovolené, dovolená Uvolněného zastupitele a jeho čerpání.

Výpočet mezd a tisky
-

Výpočet mzdy pro jednotlivce, pro všechny.
Doplatek do minimální a zaručené mzdy.
Oblíbené sestavy a tvorba vlastních sad sestav.
Měsíční hlášení pro OSSZ a ZP.
Ostatní hlášení a ELDP.
Příkaz k úhradě a homebanking.

Roční zúčtování daně.
Sestavy zúčtování s finančním úřadem (M512,M517).
Sestavy a nastavení
Informační systém o platech (ISP).
Výkazy P2 - 04 a P1 - 04 a jejich dodatečné úpravy
Zaúčtování mezd – nastavení výjimek, úprava automatických operací a export účetních dat do Účetnictví
KEO-W a KEO4 účetnictví.
Šablony.

