Kde a jak vytvořit „Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření“.

Zářecká M.

Kde a jak vytvořit v KEO Mzdy „Hlášení k záloze na pojistné na
důchodové spoření“, pro II. pilíř důch. spoření.
Hlášení k důchodovému spoření bude možné podávat pouze elektronickou cestou přes daňový portál
MFCR.cz. Pro ty, kteří mají program ALIS PVS, mohou právě tento program použít pro podání tohoto
hlášení. Pro podání přes Alis – PVS musíte mít verzi 4.06

Kde zadat, že je zaměstnanec účasten důchodového spoření (od verze
KEO Mzdy 8.02d).
Zaměstnance přihlásíte v nabídce Personalistika – 3.Změny v os. kartách – výběr zaměstnance 1.
Osobní údaje – 2. Ostatní údaje – v části Důchodové zabezpečení, nebo z pořízení aktuálního období
přes funkční klávesu F8.V této části zadáte do údaje „ Penzijní spoření“ číslo penzijního fondu (lze
využít výběr z číselníku pomocí klávesy F7).
Toto je třeba zadat až po obdržení informace o zaregistrování účastníka DS tj. dnem zaregistrování
smlouvy o důchodovém spoření v Centrálním registru smluv, který vede Specializovaný finanční úřad.
Jedná se tedy o první den následujícího kalendářního měsíce po dni, kdy zaměstnanec dostal kladné
rozhodnutí o registraci smlouvy.
Na výplatním lístku se automaticky vytvoří nová MS 9121 Sociální pojištění DS, kde bude sraženo 5%
z VZ SP. Na běžné sociální pojištění bude sraženo pouze 3,5%.

Popis cesty pro vytvoření tohoto hlášení.














4. Tisky – vždy před vytvoření musí být výpočet
A. Důchodové spoření,
1. Hlášení k záloze na poj. na důch. spoření
1. Příprava hlášení, kde zadáte období, za které toto hlášení podáváte. Na liště se
Vám objeví hláška, „Data jsou připravena“. Enter
2. Editace, tisk, uložení podání
1. Editace podkladů a parametrů
1. Parametry (zde zkontrolujte vložená data) - zpět
2. Data (zde by se měla načíst data)-zpět
2. Tisk a uložení,
1. Tisk, kde zjistíte, jestli jsou všechna políčka správně vyplněna a vrátíte se na
2. Zobrazení XML a též uděláte kontrolu, přejdete na
3. Podání do ALIS-PVS, kde se Vám otevře cesta k ALISPVS,
1. Data budou zpracována z akt. adresáře KEO a následně se vytvoří hlášení, které
budete posílat přes daňový portál MFCR.cz.
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Bankovní spojení pro důchodové spoření je třeba správně zadat v Parametrech – Účty odvodů, kde je
třeba dávat pozor při zadávání speciálního 3. místného kódu pracoviště FÚ.

Informace byly připraveny na základě formuláře na stránkách MFCR.cz – Daně a cla.
Jméno komunikačního souboru je PDSHL1.XML
Postup při zadávání:
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