Důležité změny v programech JAPO
JAPO Zlín, spol. s r. o.,
Bílovice 389
687 12 Bílovice
Prodej a podpora:

Uplynulé měsíce roku 2019 přinesly řadu zásadních novinek, které je nutné přenést i do programů JAPO.
Protože ne každý sleduje naše internetové stránky, rozhodli jsme se vás informovat i touto formou.
Jedná se o zásadní novinky, které se dotýkají všech programů JAPO. Ale vezměme to popořadě.

Ing. Jaroslav Pochylý
Březolupy 566
687 13 Březolupy

Mz dy P rof i:

hot-line: 777 161716

Zákonem č. 32/2019 Sb. dochází s účinností od 1. července 2019 ke zrušení tzv. karenční doby. Jako určitá kompenzace dochází s účinností od téhož dne ke snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 %.

ICQ: 73550417
AIM: jpochyly
Skype: jaroslav.pochyly
Viber: 777 161716
WhatsApp: 777 161716
Dropbox: posta@japo.cz
http://www.japo.cz
e-mail: pochyly@japo.cz

Sazby pojistného na sociální zabezpečení s účinností od 1. 7. 2019 činí (změny vyznačeny tučně):
u u zaměstnavatele 24,8% z vyměřovacího základu, z toho 2,1% na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové
pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
u u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu

Před zahájením zpracování mezd za červenec 2019 je nutné změnit v programu Mzdy přednastavené hodnoty
sociálního pojištění.

Auto mati c k é nastave n í v akt u ál ní ve rz i M e z d Pr o f i :
Uzávěrka: 20. června 2019

Doporučujeme vám nainstalovat si nejnovější verzi programu Mzdy Profi, která automaticky:
u při každé změně účetního data na červenec 2019 nebo vyšší automaticky přenastaví sociální pojištění placené zaměstnavatelem na 24,8% (v Ovládacím panelu, Nastavení mzdových výpočtů, Nastavení sazeb). O případné
opravě hodnoty sociálního pojištění je uživatel informován hlášením na displeji.
u při každé změně účetního data před červenec 2019 tamtéž nastaví původní výši sociálního pojištění 25%.
O případné opravě hodnoty sociálního pojištění je uživatel informován hlášením na displeji.
u při vstupu do neuzavřeného mzdového listu provádí kontrolu správnosti nastaveného sociálního pojištění.
Pokud bude v daném měsíci nastavena nesprávná hodnota, automaticky ji opraví a mzdový list přepočítá. Tato kontrola
se provádí jak v měsících 1-6 (musí být 25%), tak v měsících 7-12 (musí být 24,8%). O případné opravě hodnoty sociálního pojištění je uživatel informován hlášením na displeji.

V souvislosti se zrušením karenční doby jsme upravili také evidenci pracovních neschopností. V nové verzi
programu se při zadání data zahájení pracovní neschopnosti od 1. 7. 2019 automaticky nastaví, že se proplácí
celá PN včetně prvních tří dnů. Příslušný přepínač je v kartě PN nadále k dispozici a je možné jej ručně přenastavit dle potřeby.

Ruč ní nastave ní ve star ší c h ve rz í c h M e z d Pr o f i :
Pokud si nechcete novou verzi programu Mzdy Profi nainstalovat, musíte provádět příslušné kontroly ručně:
u v červenci 2019 před zahájením zpracování mezd přejděte do Ovládacího panelu, Nastavení mzdových výpočtů,
Nastavení sazeb. V zobrazené tabulce změňte hodnotu v řádku Sociální pojištění - Firma (par. 5a písm.a) na 24,8%:

u pokud jste měli rozpracované mzdové listy za červenec (nebo pozdější měsíce) ještě před změnou sociálního
pojištění na 24,8%, musíte v nich tuto sazbu nastavit ručně. Vstupte proto do každého mzdového listu, pokud je uzavřený
tak jej odblokujte. Potom klávesou F7 zobrazte nabídku nastavení a vyberte položku Procenta soc. a zdrav. pojištění.
Opravte čtvrtý řádek tabulky - Sociální pojištění placené firmou z 25% na 24,8%:

1

Také nezapomeňte, že v původní verzi Mezd Profi pro rok 2019 musíte při zápisu nové pracovní neschopnosti
do stejnojmenné evidence ručně nastavit, jestli mají nebo nemají být proplaceny první tří dny nemoci.

Deník P rof i, Sk lad P rof i, Pok ladna :
JAPO Zlín, spol. s r. o.,
Bílovice 389
687 12 Bílovice
Prodej a podpora:
Ing. Jaroslav Pochylý
Březolupy 566
687 13 Březolupy
hot-line: 777 161716
ICQ: 73550417
AIM: jpochyly
Skype: jaroslav.pochyly
Viber: 777 161716
WhatsApp: 777 161716
Dropbox: posta@japo.cz
http://www.japo.cz
e-mail: pochyly@japo.cz

Uzávěrka: 20. června 2019

Od 1. dubna 2019 začala platit rozsáhlá novela zákona o DPH, která přináší řadu změn i do výše uvedených
programů. Naštěstí je na jejich zapracování dostatek času, v tuto chvíli na aktualizacích pracujeme a jakmile
budou hotové, zveřejníme je na našich internetových stránkách. Předpokládáme, že to bude v průběhu července 2019, tak aby všichni uživatelé měli i přes probíhající dovolené dostatek času si aktualizace nainstalovat.
Uveďme si to nejdůležitější, co novela přináší:
u Podle ustanovení § 36 odst. 5 se do základu daně nově nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty
při platbě v hotovosti při dodání zboží a poskytnutí služby na celou korunu. Tím dochází k odstranění možného dvojí
zaokrouhlení výše daně a zároveň celé úplaty.
u Ve smyslu ustanovení § 37 zákona o DPH lze daň vypočítat dvěma způsoby, a to buď jako součin základu daně
a sazby daně (jedná se o tzv. metoda „zdola“ – výpočet daně touto metodou se od 1. 4. 2019 nemění), nebo jako rozdíl
mezi částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně (nebo výši částky stanovené podle §
36 odst. 6 zákona o DPH, která je včetně daně bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty při platbě
v hotovosti), a částkou, která se vypočítá jako podíl částky podle § 37 písm. b) bod 1. zákona o DPH a koeficientu 1,21
v případě základní sazby daně, 1,15 v případě první snížené sazby daně nebo 1,10 v případě druhé snížené sazby daně
(tzv. metoda „shora“). Změna způsobu stanovení hodnoty koeficientu u druhého způsobu výpočtu daně (tzv. metody
„shora“) má za následek sjednocení částek (shodné výsledky) vypočtené daně bez ohledu na zvolenou metodu výpočtu.
u V souvislosti se změnami týkajícími se opravy základu daně, byla upravena také struktura elektronického podání
kontrolního hlášení (XML souboru). V současné době je možné podávat původní verzi kontrolního hlášení, nová
struktura bude účinná od 1. 10. 2019. Do této doby tedy budou muset mít všichni plátci DPH své programy aktualizovány.

Změn vyplývajících z novely zákona o DPH je mnohem více, podrobnosti můžete snadno najít na internetu
nebo v odborných publikacích. Jak vyplývá z výše uvedených bodů, svůj program budou muset aktualizovat
jak ti uživatelé, kteří pouze vystavují faktury nebo paragony (Sklad Profi a Pokladna), tak ti uživatelé, kteří zpracovávají kompletní daňovou evidenci (Deník Profi).

Post up objedná ní a inst a lace upg rade:
Aktualizovaná verze Mezd Profi je v současné době k dispozici ke stažení a instalaci. Nové verze Deníku Profi,
Skladu Profi a Pokladny budou k dispozici v průběhu července 2019.
Máte-li předplacené aktualizace z internetu (nebo automatické zasílání změn poštou), můžete si
novou verzi programu stáhnout a nainstalovat kdykoliv. Po sjednání příslušné služby jste dostali konfigurační
hesla, které povolily instalaci změn až do konce února 2020.
Pokud aktualizace předplacené nemáte, zavolejte na telefon 777 161716 nebo napište na e-mail info@japo.
cz a objednejte si aktuální upgrade (stažený z internetu nebo zaslaný na CD). Instalaci nové verze ale budete
moci zahájit až poté, co budete mít k dispozici konfigurační hesla povolující instalaci.
V každém případě prosím sledujte naše internetové stránky na adrese http://www.japo.cz, uveřejňujeme zde
podrobné informace k novinkám v legislativě a změnám v programech JAPO.
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