Vážený uživateli programu Kalkul®,
nové verze programů Kalkul® reagují na přelomové změny
v zákoně o daních z příjmů a změny zákoníku práce a dalších zákonů platné v roce 2021.
Novelizace zákona o daních z příjmů mění zásadním způsobem
výpočty daní pro fyzické osoby (OSVČ i zaměstnance), a proto jim při zpracování byla dána přednost před ostatními změnami.
Důsledkem toho je, že v programech Kalkul® 1, 2, 4 a 5 jsou veškeré podstatné změny zahrnuty již počátkem ledna, zatímco v programu Kalkul®3 bude zpracování změn zákoníku práce a změn
formulářů probíhat až do konce ledna. Před výpočtem lednových
mezd (přibližně 1. 2. 2021) si tedy rozhodně nezapomeňte zaktualizovat program Kalkul® 3 na nejnovější revizi (= úpravu).
Programy upravujeme po celý rok a průběžné aktualizace samozřejmě doporučuji u všech a počátkem roku co možná nejčastěji.

Kalkul® ve 2021
a změny zákonů

Kalkul® 3

Kalkul® 1, 2, 4 a 5

1. Byla opět zavedena vícestupňová daň o dvou sazbách 15 % a 23 %, kde mezí pro vyšší sazbu je 48-mi násobek průměrné
mzdy. Tato nahrazuje dosavadní jednotnou sazbu daně se solidárním zvýšením a platí pro všechny fyzické osoby, tedy OSVČ
i zaměstnance. Příslušná změna konfigurace se týká všech programů Kalkul® 1 (V09, V11 i V91), Kalkul® 5 a Kalkul® 3.
2. Zrušení superhrubé mzdy je obrovskou změnou, která velmi ovlivní výpočet mezd. S tímto přímo souvisí nastavení
Zohlednění mzdových položek při výpočtu. Pro správné nastavení těchto parametrů je nutné provést Doplnění číselníků
včetně Aktualizace číselníku druhů mezd.
3. Stravovací paušál je nový způsob příspěvku zaměstnavatele zaměstnancům na stravování ve formě vyplácení peněžní
částky. Až do výše 76,- Kč na směnu (pro rok 2021) je uznatelným daňovým nákladem zaměstnavatele. V Kalkul® 3
se po Doplnění číselníků objeví nová mzdová položka 339
Stravovací paušál s již nastavenými parametry.
4. Časové rozlišení je programová novinka v rámci katalogů.
Umožní i dodatečně zohlednit změny některých položek
v průběhu roku, a tím zpřesnit výpočty, sestavy a statistiky.
Aktuálně jde o proměnné denní a týdenní úvazek, průměr
pro náhrady, pořadí dítěte pro výpočet zvýhodnění a nárok
a čerpání dovolené.
5. Úprava dovolené v zákoníku práce byla značně změněna.
S vidinou vyšší spravedlnosti se nyní dovolená má uvádět
v hodinách a změnil se princip výpočtu nároku na dovolenou. Složitost výpočtu nároku na dovolenou a nepřehlednost
uvádění v hodinách však (podle mého) převyšuje nad větší (nikoli zcela plnou) spravedlností. V programu Kalkul® 3
bude i nadále uváděna dovolená ve dnech a jejich částech
s možností přepočtu na hodiny pro tiskové výstupy. Nárok
na dovolenou byl dosud počítán velmi jednoduše, na novém
způsobu výpočtu pracujeme.
6. Kurzarbeit prozatím nebyl schválen a jeho původní návrh
byl již značně změněn. Situaci sledujeme a v případě schválení doplníme mzdovou položku a příslušenství.
7. Zaktualizujeme exporty pro statistiky ISP a ISPV.
8. Vložíme nové verze formulářů, jakmile budou dostupné.

2. O paušální dani se dočtete více v přiloženém letáku a ještě
více v rozšířené pdf verzi letáku na www.kalkul.cz. Tato pdf
verze obsahuje rozvedení stručných informací z tištěného letáku včetně příkladu výhodnosti využití této daně.
3. Nově zákon umožňuje využít mimořádné odpisy pro majetek ve skupině 1 a 2 pořízený od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.
Dále se zvyšuje mez HDM na 80.000,- Kč a byly zcela zrušeny daňové odpisy NDM. Nehmotný majetek se nyní bude
odepisovat pouze účetně.
4. Ve stvrzence prodejní pokladny byly přidány možnosti tisku evidenčního čísla pro KH a možnost tisku cen na jednotlivých řádcích včetně DPH. Zatímco ev.č.pro KH je jasná věc, pak tisk řádkových cen včetně DPH, počítáte-li ceny
zdola, je ošemetný. Výpočet DPH se dle zákona o DPH provádí z celkové částky, toto musí být dodrženo, a tak při tisku řádkových cen s DPH (za účelem ochrany spotřebitele),
může být rozdíl mezi takto sečtenou částkou z řádků a výslednou vypočtenou částkou až tolik haléřů, kolik má stvrzenka řádků. Bohužel, tady jdou opět proti sobě různá pravidla a je na zvážení, kterému dát přednost.
5. Napojení programů Kalkul® na platební terminál pro automatickou návaznost platby dokladu vystaveného v programu Kalkul® platební kartou je novinkou už loňského roku.
Mezi nouzovými stavy v roce 2020 se podařilo získat certifikaci pro komunikaci s platebním terminálem a programy
Kalkul® 1V09, Kalkul® 1V11, Kalkul® 2, Kalkul® 4 a Kalkul® 5 jsou plně připraveny pro její využití.

Za program Kalkul® Vám přeji úspěšný rok 2021.
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