Elektronické prohlášení poplatníka DPFO
Víte že je od roku 2018 platná nová legislativa pro prohlášení poplatníka
daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti?
Zajímá Vás možnost řešit toto téma elektronicky,
s využitím dat ve Vašem SAP HR?
S&T nabízí řešení – v několika úrovních
Prohlášení k dani budou moci zaměstnanci u svých zaměstnavatelů od roku 2018 učinit i elektronicky.
Vedle elektronického formuláře byl vydán i nový tiskopis prohlášení k dani.
Dosud používaný formulář je rozdělen na 2 samostatné listy.
 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (nový vzor 26)
 Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
Navíc bude možné použít jedno „růžové prohlášení“ pouze pro jeden rok.

Hromadný tisk
Jako základní variantu řešení nabízíme možnost
hromadného tisku formulářů předvyplněných daty o
poplatníkovi přímo z vašeho SAP HR.
Každoročním hromadným tiskem je možné ušetřit
spoustu úsilí a manuálního vypisování, i předejít
vneseným chybám.

Distribuční kokpit
Pokročilým řešením podpory celého procesu je řešení pro řízenou distribuci a zpětný sběr potvrzení
prohlášení od poplatníků. Základem je hromadná distribuce předvyplněných prohlášení integrovaná do
kokpitu. Distribuce přitom může podle nastavení zaměstnance probíhat fyzicky tištěným formulářem,
nebo mailem ve formě PDF. Distribuční kokpit dává možnost evidence stavu a data odeslání, a
vyhodnocení dle očekávaného návratu i data skutečného návratu. Dále řeší řízení procesu dle
odpovědných koordinátorů za sběr od skupiny zaměstnanců například podle poboček nebo
oddělení, i uložení dokumentu v DMS – jak navrácený
doplněný a podepsaný, tak případně i původní
distribuovaný.

Distribuční kokpit včetně změnového řízení
Tato varianta řešení pokrývá celý životní cyklus
Prohlášení poplatníka – kromě periodické distribuce a
sběru Prohlášení, popsaných výše, pokrývá i průběžné změny ve
skutečnostech v Prohlášení zachycených. Nabízíme pro
zaměstnance jednoduchou aplikaci pro zobrazení vlastních
osobních údajů a zadávání žádostí o změnu včetně možnosti
přiložení naskenovaného dokumentu. Provázaný rozšířený kokpit pro personální oddělení pak usnadňuje
zpracování a vyřizování zadaných žádostí, zpětné dotazy či dožádání dalších dokumentů.
Aplikace pro zaměstnance může být spouštěna na jejich pracovních stanicích nebo pro provozní personál
na kioscích v provozu, případně zpracováním žádostí z registrovaných soukromých mailů.

Máte zájem o další informace?
Zavolejte nám, případně napište na sap.cz@sntcz.cz
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