Промени по програмен продукт Заплати и персонал – версия 2016.10.28

Промяна в  НКПД в сила от  01.08.2016г. 
Добавени са нови професии (и корекции) съгласно заповеди РД01-489/28.07.2016 МТСП и РД01-245/27.04.2016 МТСП.

УП2 и УП3 
Направени са корекции в изготвянето на справките за осигурителния стаж в случаите за лица работещи по график ( стойност в полето „График“ в Списък на персонала за текущия период различна от 000).

Трудоустроени лица и при друг работодател
Направени са корекции при изчисляването на данъчната основа и данъка в тези случаи за да се използва облекчението по чл. 18, ал.2 ЗДДФЛ след като се превиши съответната сума за месеца (660.00 лв) от всички източници.

Болнични и други обезщетения  - корекции във файла XML за подаване в НОИ
a/ В случаите на лица с 2 имена – полето за презиме остава празно.
б/ Приложение 10 – деклариране на Промени
Направена е корекция в стойността на полето <FlagBankAccountChanged> в  случаите, когато не се се променя банковата сметка, а някакво друго обстоятелство.

Досие на работник (меню Справки -> Справки за персонала)
В досието на работника вече може да отваряте конкретен документ  с двукратно щракване на левия бутон на мишката – програмата ще ви позиционира на документа в съответната година. В справката са добавени са и Заповеди за отпуск.
НОВО!!!
Отчети за статистиката – тримесечен и годишен
Добавена е Настройка за премии – за код 4020 в тримесечния отчет и за код 3133 в годишния отчет – кои кодове на начисления да се включват в тези пера.  Настройката може да направите посредством бутона „малка стрелка надолу“ вляво от бутона за Excel. След това в таблицата, която се извежда на екрана, в колоната „Кодове премии“ натиснете Корекция и с  бутона „трите точки“ изберете желаните кодове с еднократно щракване на левия бутон на мишката. За годишния отчет настоените кодове в перо 3133 автоматично се натрупват и в перо 3130. В перо 3130 можете да добавите и други начисления, които ще се показват само там.



