Změny v AdmWin ve verzi 2.56 od 2.55
Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzemi 2.45 až 2.54. Jen je po instalaci nutno provést
rekonstrukci indexů!!!
Pokud se přechází z verze nižší 2.45, je nutné před instalací nové verze provést zálohování - provede se update
do verze 2.45!!!
1. Všeobecné
Přechod na novější vývojové prostředí, které by mělo zvýšit stabilitu a odolnost programu vůči jiným sw,
optimálnější práce s pamětí ve win 10.
2.

Mzdy
Příloha k žádosti o dávku nemocenské (ošetřovné, peněžitou pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek
v těhotenství a mateřství) - nový tiskopis ČSSZ - 89 621 9 II/2015 - v jeho zadání bod j) upraven a doplněn:
"i) výkon rozhodnutí či exekuce srážkou ze mzdy" – zaškrtávací pole. Zaškrtnout v případě, že proti
zaměstnanci je nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce srážkami ze mzdy.
"je v insolvenci" – zaškrtávací pole. Zaškrtněte v případě, že zaměstnanec je v insolvenci.
Z pokynů k vyplnění tohoto tiskopisu: V případě, že zaměstnanci je v rámci exekučního nebo insolvenčního
řízení prováděna srážka ze mzdy, platu nebo odměny, je zaměstnavatel povinen přiložit současně kopie
právních titulů (např. usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, exekučního příkazu nebo kopie usnesení o
způsobu řešení úpadku dlužníka), sdělení pořadí pohledávek, sdělení výše dosud provedených srážek,
sdělení počtu vyživovaných osob a sdělení, jaká část základní částky nemá být OSSZ sražena.
Nový tiskopis je jak v tištěném formátu, tak ve formátu pro el. podání NEM_PRI 2015.

Jen DE – daňová evidence
Výpočet sociálního a zdravotního pojištění OSVČ - doplněny hodnoty pro výpočet pojistného za rok 2015 a záloh
na rok 2016.
Sociální:
- Pro přehled za rok 2015:
o Minimální roční vyměřovací základ pro hlavní činnost: 79 836,o Minimální roční vyměřovací základ pro vedlejší činnost: 31 944 ,o Maximální roční vyměřovací základ: 1 277 328,- Pro výpočet záloh na rok 2016:
Minimální měsíční vyměřovací základ pro hlavní činnost: 6 752,- - z toho je min.záloha 1 972,Minimální měsíční vyměřovací základ pro vedlejší činnost: 2 701,- - z toho je min.záloha 789,Maximální měsíční vyměřovací základ: 108 024,- - z toho je maximální záloha 31 544,- Minimální nemocenské pojištění nadále činí 115 Kč.
Zdravotní:
- Pro přehled za rok 2015 – minimální měsíční vyměřovací základ: 13 305,50
- Minimální záloha na rok 2016: 1 823,Tiskopisy pro podání přehledů za rok 2015 sociální ani zdravotní pojišťovny dosud nezveřejnily. Také na ePortale
ČSSZ je stále jen přehled za rok 2014.
.

