Stimați colaboratori,

Am livrat arhiva EdusalSetup_2_26_4.zip pe care o veți descărca, dezarhiva și apoi instala.
După instalarea versiunii 2.26.4 vă rugăm să nu interveniți asupra aplicației până la finalizarea
actualizării!
Modificările aduse la versiunea 2.26.4 constau în:
•

corecție la D112 pentru cazurile de eroare la generarea declarației

Pentru că urmează întocmirea statelor de avans, venim în întâmpinarea dvs și vă
reamintim:
-

pe portal http://edual.edu.ro aveți la dispoziție Flux de lucru cu stat rectificativ, pe
care recomandăm să-l lecturați înainte de a genera statul de avans

-

este necesar să aveți stat personal aprobat pentru luna iunie pentru a genera state de
avans în această lună de lucru

-

la Data generării se alege o dată din cursul primei luni pentru care se acordă avans (ex:
dacă se dau avansuri pentru iulie și august 2019, la generare se alege 01.07.2019)

-

dacă un angajat nu dorește sume pentru acea primă lună (iulie în exemplul nostru) Nu
îl puteți adăuga în acest stat de avans, pentru că nu se poate prinde avansuri cu 0 zile
la prima lună; aceste situații vor necesita un alt stat de avans doar pentru august (în
exemplul dat, cu data generare 01.08.2019)

-

Valoarea maxim admisă pentru Indemnizația de CO este de 45% din total brut

realizat al lunii, ținând cont că urmează ca la lichidarea drepturilor salariale să se rețină
contribuțiile, impozitul, alte rețineri ce se vor scădea din diferența de 55% din total brut
realizat.
Notă: Recomandăm să explicați colegilor dvs această precizare pentru a elimina confuzia că se
acordă în avans 45% din Salariul net sau 45% din Indemnizație CO.

-

Recomandăm diminuarea sumei de avans propuse de sistem pentru angajații care au
rețineri (popriri, titluri executorii, pensii alimentare ș.a.) pentru a nu fi în situația în care
aceste valori nu se mai pot reține la data plății lichidării lunilor pentru care s-a acordat
avans

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.26.4, vă informăm că nu puteți
trimite către aplicația centrală state şi nici primi răspuns până nu instalați noua versiune

Numai bine,
Echipa EduSAL

