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Vážený užívateľ programu EBS,

zasielame Vám aktualizáciu  k programu EBS.  Pred inštaláciou si  užívateľ  musí  skontrolovať  aktuálne verzie 
jednotlivých podsystémov na disku. Aktualizované moduly a požadované verzie sú nasledovné :

Aktualizácia 2009/09 :   Mzdy v6.64                                              - požadovaná verzia na disku v6.63
                             
UPOZORNENIE  !  V  prípade,  že  na  disku  sú  staršie  verzie  týchto  modulov,  inštaláciu  nie  je  možné 
                               previesť ! 
                               Pred spustením inštalácií jednotlivých podsystémov, program KEO musí byť 
                               ukončený !
                               
Inštalačné programy sú na médiu uložené do adresárov,  podľa jednotlivých podsystémov.  Inštalácie z týchto 
adresárov sa spúšťajú potvrdením súboru install.exe. Po spustení inštalácie je potrebné zadať disk (implicitne C), 
na ktorom program KEO existuje !

Popis zmien podľa modulov :

Adresár MZD–664 - Mzdy v6.64 zo dňa 24.09.2009

Zmeny a rozšírenia programu pre rok 2009
1. Nové potvrdenie o príjme zo závislej činnosti.
2. Do číselníka mzdových zložiek doplnené nové MZ:

2.1. Kód=048, P=0, Názov=“Vrátenie poistného na SocPo“, Zdanenie=P, ostatné VZ=N, Pozn=Poistné 
zaplatené bez právneho dôvodu platí od 1.6.2009.

2.2. Kód=061, P=1, Názov=“Nevyčerpaná dovolenka“, nastavenie odvodov a  zdanenia ako MZ kód=061, 
P=0.

2.3. Kód=062, P=2, Názov=“Iné prerušenie“, nastavenie odvodov a  zdanenia ako MZ kód=062, P=1. 
Mzdová zložka sa používa pri zamestnancovi, ktorý ostáva v evidenčnom stave zamestnávateľa pre 
sociálnu poisťovňu, ale má zároveň prerušený poistný vzťah napr. pre uvolnenie na výkon funkcie.

3. V číselníku mzdových zložiek opravené texty pri MZ kódy 270..280, 291..297. Pozn=”MZ platné do 
31.5.2009“. Nepoužívať od 1.6.2009!

Postup prevedenia reinštalácie
1. Ukončite program EBS. 
2. Spustite inštalačný program INSTALL.EXE. 
3. Vytlačte základnú verziu číselníka mzdových zložiek (Zoznam MZ -> F6-Tlač -> Základná verzia).
4. Aktualizujte svoju pracovnú verziu číselníka mzdových zložiek podľa nového nastavenia.

UPOZORNENIE!
Od  01.06.2009  sa  preplatok  poistného  na  sociálne  poistenie  považuje  za  poistné  zaplatené  bez 

právneho dôvodu. Preplatok sa žiada od sociálnej poistovni. Neupravuje sa výška poistného v aktuálnom mesiaci. 
Od 01.06.2009 preto nepoužívajte mzdové zložky kódy 270..280, 291..297. Ostatné informácie  sa nachádzajú na 
internetovej stránke sociálnej poisťovne (www.socpoist.sk).


