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Legislatívne zmeny

1. LEGISLATÍVNE ZMENY
Podsystém WMZD verzia 2.273 je už pripravená na výpočet miezd od 1.1.2022 a je vhodné
ju nainštalovať už pred ročnou uzávierkou za rok 2021. V programe sú zapracované
legislatívne zmeny, vyplývajúce minimálne z nasledujúcich novelizovaných zákonov:
1. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
2. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
3. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení ...
4. Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde
5. Zákon č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce
6. Zákon č. 215/2021 Z.z. o podpore v čase skrátenej práce (Kurzarbeit)
7. Oznámenie Sociálnej poisťovne - suma všeobecného vymeriavacieho základu
8. Oznámenie 352/2021 - suma minimálnej mzdy
9. Opatrenie MPSVaR 244/2021 – stanovenie sumy živ. Minima
10. Podnikateľské „kilečko“
11. ... a ďalšie
Podobne ako rok 2020 aj rok 2021 bol bohatý na legislatívne zmeny, ktoré si vyžiadali menšie
či väčšie zásahy do programu.
Množstvo úprav v programe vyplynulo aj z praktických požiadaviek na operatívne prehľady,
elektronickú komunikáciu a z iných požiadaviek nevyplývajúcich priamo z legislatívy (Korona,
požiadavky daňovej správy, Sociálnej poisťovne, Ministerstva zdravotníctva, ...).
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1.1 Minimálna mzda
ZÁKON O MINIMÁLNEJ MZDE
zákon 663/2007 Z. z. je platný od 1.2.2008. Stanovuje pravidlá pre pravidelné určovanie
hodnoty minimálnej mzdy. Minimálna mzda sa určuje vždy na nasledujúci kalendárny rok v
zbierke zákonov ako nariadenie vlády a stanoví sa vždy v celých Eurách. V roku 2020 prešiel
zákon opäť zmenami pravidiel pre stanovenie hodnoty minimálnej mzdy. Tá je stanovená ako
57% priemernej mzdy, ak nedôjde k dohode partnerov. Pre rok 2022 je minimálna mzda
stanovená priamo zákonom a bola zverejnená Oznámením 352/2001
Aktuálne hodnoty konštánt sú nasledovné:
Minimálna mzda pre rok 2020 je ustanovená nariadením vlády 324/2019:
MINMZDAH
MINMZDAM

: platná 202001-202012 ..............
: platná 202001-202012 ..............

3,333 €
580,00 €

Minimálna mzda pre rok 2021 je ustanovená prechodníkom v zákone:
MINMZDAH
MINMZDAM

: platná 202101-202112 ..............
: platná 202101-202112 ..............

3,580 €
623,00 €

Minimálna mzda pre rok 2022 je podľa Oznámenia 352/2021:
MINMZDAH
MINMZDAM

: platná 202201-202212 ..............
: platná 202201-202212 ..............

3,7130 €
646,00 €

1.2 Životné minimum
Zákon o životnom minime stanovuje, že k 1.7. bežného kalendárneho roka sa upravia sumy
životného minima podľa koeficientu, ktorým sa štatisticky určuje rast životných nákladov.
Novela tohto zákona (zákon 184/2014 Z. z.) z 24.6.2014 však stanovila, že v prípade, že
koeficient bude záporný, suma životného minima sa meniť nebude. Suma životného minima
stanovená Opatrením MPSVaR 244/2021 na obdobie od 1.7.2021 do 30.6.2022 je 218,06 €.
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1.3 Zdravotné poistenie
Aktuálne hodnoty niektorých konštánt, ktoré upravujú odvody do fondov zdravotného
poistenia:
Od roku 2011 sa minimum preddavku nestanovuje, a teda nie je
potrebné stanoviť konštantu MIMZDAZP
Od roku 2017 nie je stanovené ani maximum pre vymeriavací
základ, a preto sa hodnota konštanty PRIEMNHM nepoužije.
Odpočítateľná položka sa od 1.1.2018 uplatní iba u zamestnanca.

Zdravotné poistenie má sadzby 4% pre zamestnanca a 10% pre zamestnávateľa. Ak
zamestnávateľ zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím, sadzba pre zamestnanca je
2% a sadzba zamestnávateľa za tieto osoby je 5%. Táto skutočnosť sa zadá v kmeňových
dátach pracovníka v údaji “Zrážať poistné” (napr. v Združenej obrazovke) tak, že na pozícii
pre ZP (8. pozícia) sa pre osoby so zdravotným postihnutím zadá hodnota 4. Štandardne sa
zadáva medzera alebo 0 (nula).
Novo zavedené alebo upravené odvody z roka 2016 zostali nezmenené (odvod zdravotného
poistného z vyplatených dividend formou zrážky preddavku vo výške 14%, odvody za
dohodárov, ...)
Novelou 314/2016 sa stanovuje, že dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom
období, ktoré začalo 1.1.2017 alebo neskôr nepodliehajú odvodom do zdravotného poistenia.
Prihlasovanie a odhlasovanie dohodárov pokračuje podľa pravidiel, že dohodár pracujúci
s pravidelným rozvrhnutím pracovného času na 5 dní v týždni sa prihlasuje a odhlasuje iba
na začiatku a konci dohody (platia preňho rovnaké pravidlá, ako pre riadneho zamestnanca).
Prihlasovanie ostatných dohodárov je iba na dni výkonu práce, resp. na posledný deň
v mesiaci (ak sa deň výkonu práce nedá určiť).
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AKTUÁLNE ZMENY VO VYKAZOVANÍ ...
Od 1.1.2021 je povinnosť zasielať výhradne elektronicky i pri jednom zamestnancovi tieto
dokumenty:
◆ Mesačný výkaz
◆ Zmenu platiteľa
◆ Opravy údajov
Od 1.10.2021 sa ruší povinnosť (všetkým zamestnávateľom) oznamovať zdravotnej poisťovni
zmenu platiteľa vo vymedzených prípadoch (§11 ods. 7 písm. c), m) a s): poberanie
rodičovského príspevku, PN, OČR, ...)
Od januára 2022 je zmenená štruktúra dávky 514 (dáta mesačného výkazu). Vo výkaze je
doplnený údaj „Vymeriavací základ počas výluky Kurzarbeit“. Kým nemá obsahovú náplň, mal
by byť nepovinný.

ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA
Novelou zákona o Zdravotnom poistení sa zaviedla s účinnosťou od 1.1.2015 tzv.
odpočítateľná položka.
Cieľom zavedenia OPZP je nezvýšiť odvodové zaťaženie zamestnávateľov z dôvodu zvýšenia
minimálnej mzdy.
Výška odpočítateľnej položky pri výpočte mesačného preddavku je 380 € a znižuje sa
o dvojnásobok sumy príjmu, ktorý prevyšuje 380 €. Takto upravená suma sa odpočíta od
vymeriavacieho základu. Výsledný vymeriavací základ nesmie byť záporný. Suma 380 € nie je
v zákone určená odkazom na zákon o minimálnej mzde, a tak sa nemení automaticky so
zmenou minimálnej mzdy, ale bude ju musieť meniť novela zákona 580/2004.
Podmienky uplatnenia pri výpočte mesačného preddavku:
•

Zníženie si môže uplatniť iba zamestnanec z príjmu v pracovnom pomere,
štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo v štátnej službe, ktorý:

•

o

Má iba jediného zamestnávateľa

o

Nie je SZČO

o

Požiadal písomne zamestnávateľa o uplatnenie OPZP

Pre určenie výšky OPZP sa použijú všetky jeho príjmy u daného zamestnávateľa
9
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Konštanta 380 € sa alikvotne upraví podľa počtu dní trvania zamestnaneckého
vzťahu (t.j. neznižuje sa o doby PN, ...)

V ročnom zúčtovaní vypočíta príslušná zdravotná poisťovňa na základe údajov z mesačných
výkazov výšku OP každému poistencovi, ktorý mal príjem z pracovného pomeru (a ďalších
vymenovaných vzťahov) so zohľadnením iných príjmov. Preto v MVP od januára 2015
pribudli nové údaje: hodnota odpočítateľnej položky, hodnota príjmu, ktorý je možné znížiť
o OP a hodnota ostatných príjmov.
Novelou zákona o zdravotnom poistení (351/2017 Z.z.) sa s účinnosťou od 1.1.2018
stanovuje, že OPZP sa uplatní iba pre odvody zamestnanca (pre zamestnávateľa sa teda
neuplatní!)

RZZP = ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
Zákonom 250/2011 sa spresnili pravidlá pre ročné zúčtovanie poistného, ktoré po prvýkrát
v roku 2012 realizovali zdravotné poisťovne. Pre rok 2022 už neplatia žiadne prechodné
ustanovenia. Ak nedôjde v tejto oblasti k zmene, nebude ani tento rok potrebné pre účely
RZZP zasielať zdravotným poisťovniam žiadne údaje. Zdravotná poisťovňa vykoná RZZP do
30.9.2022. Nedoplatok je zamestnávateľ povinný uhradiť do 45 dní od nadobudnutia
platnosti výsledku RZZP alebo do 15 dní podať námietku. Zdravotná poisťovňa uhradí
preplatok znížený po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov do 45 dní od márneho
uplynutia lehoty na podanie námietky.
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1.4 Sociálne poistenie
Aktuálne hodnoty niektorých konštánt pre odvody do fondov sociálneho poistenia:
VSEOVZM
VSEOVZM
VSEOVZM
VSEOVZM

:
:
:
:

platný
platný
platný
platný

201901-201912
202001-202012
202101-202112
202201-202212

..............
..............
..............
..............

954,00
1013,00
1092,00
1133,00

VSEOVZR
VSEOVZR
VSEOVZR
VSEOVZR

:
:
:
:

platný
platný
platný
platný

201901-201912
202001-202012
202101-202112
202201-202212

..............
..............
..............
..............

11448,00
12156,00
13104,00
13596,00

€
€
€
€
€
€
€
€

Sumy všeobecného vymeriavacieho základu sú každoročne zverejňované na základe údajov
Štatistického úradu SR.
S platnosťou od 1. januára 2015 sumu všeobecného vymeriavacieho základu za príslušný rok
zverejňuje na svojom webovom sídle Sociálna poisťovňa, a to vždy do 30. apríla
kalendárneho roka nasledujúceho po príslušnom kalendárnom roku. Prvýkrát sa tak stalo 30.
apríla 2015 zverejnením všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2014 na stránke
Sociálnej

poisťovne

http://www.socpoist.sk/aktuality-vyska-vseobecneho-vymeriavacieho-

zakladu-za-rok-2014-je-

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PRÁVNEHO VZŤAHU ZAMESTNANCA
SP zaviedla používanie IČPV od 1.1.2021. Je to nutné „zlo“ pre možnosť zavedenia RZSP
(ročného zúčtovania sociálneho poistenia) od roku 2023.
SP pridelila jednorazovo IČPV každému existujúcemu právnemu vzťahu k 1.1.2021
SP prideľuje IČPV každému novovzniknutému PV na základe prihlášky čo najskôr
Zamestnávateľ má povinnosť IČPV používať:
• V RLFO - okrem prihlášky
• V mesačnom výkaze (červenom)
• Vo výkaze k nepravidelným príjmom (zelenom)
• Povinnosť používania je od „dátumu zobrazovania IČPV“
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KURZARBEIT
Až vstúpi do účinnosti zákon 215/2021 Z.z. o podpore v čase skrátenej práce (Kurzarbeit) ,
vznikne nové poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce (PFP). Bude sa
odvádzať:
• za zamestnancov v pracovnom pomere
• Sadzba bude 0,5% z vymeriavacieho základu
• Bude mať samostatné zaokrúhlenie (na Eurocent nadol)
• Ak sa platí PFP, tak sa zníži sadzba PvN na 0,5% (teda PvN 1% sa pre zamestnancov
rozdelí na 0,5% PvN a 0,5% PFP)

INÉ ÚPRAVY PRÁV A POVINNOSTÍ ...
• Od 1.4.2021 sa predĺžila maximálna doba pre OČR z doterajších 10 na 14 dní (v
programe sa z tohto dôvodu nič nemení, zmení sa iba zadávanie dátumov v MZL 5B21
a 5B22)
• Od 1.4.2021 sa zaviedla nová dávka „Dlhodobé ošetrovné“.
o Určená je na celodennú starostlivosť o osoby v terminálnom štádiu choroby
alebo života
o Doba je maximálne 90 dní
o Po 30 dňoch sa môžu ošetrujúce osoby striedať
o Doba je dobou, za ktorú sa neplatí poistné
o Výška ošetrovného je 55% DVZ (rovnako ako pri OČR)
o Pre toto ošetrovné je v programe nová MZL 5B23
• Od 1.4.2021 sa zaviedla nová dávka „Tehotenské“
o Dávku ... Rieši výhradne SP. V MZD nie je žiadna zmena.
• Zamestnávateľ od 1.1.2021 nemusí:
o Odhlásiť sa z registra, ak už nemá žiadneho zamestnanca
o Oznamovať
o Zmeny v údajoch zamestnanca, ktoré sú v registri osôb
o Začiatok a koniec MD a RD
• Zavádza sa princíp druhej šance pri nesplnení si povinností na čas. Ak dôjde s
12
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plneniu v dodatočnej 7-dňovej lehote, pokuta sa neuloží.
• SP v e-službách mala poskytovať niektoré informácie o zamestnancoch (PN, OČR,
DDO, poberanie materského, ...) – nepodarilo sa.
• Ak je zamestnanec na PN a v tom istom čase čerpá dovolenku alebo pracuje z domu,
táto doba PN sa nepovažuje za dobu, za ktorú sa neplatí poistné (prakticky: takúto PN
nebudeme zadávať).
• SP postupne ruší používanie Grid karty a zavádza nové bezpečnostné mechanizmy pri
prihlasovaní sa do e-služieb SP. Nezabudnite si pred ukončením používania Grid kariet
nainštalovať nové aplikácie pre bezpečné prihlasovanie sa na portál SP. Termín
ukončenia používania Grid kariet je zatiaľ posunutý na 31.3.2022.

VYMERIAVACÍ ZÁKLAD
Zákonom 572/2009 sa zrušila spodná hranica vymeriavacích základov s platnosťou od
1.1.2010. Zákonom 543/2010 sa upravilo obdobie platnosti všeobecného vymeriavacieho
základu na celý kalendárny rok. Tieto úpravy zostali i naďalej bezo zmeny v platnosti.
Horná hranica všetkých poistných fondov okrem ÚP je od 1.1.2017 stanovená na 7-násobok
všeobecného vymeriavacieho základu – v roku 2022 je to suma 7931.00 €.

ÚRAZOVÉ POISTENIE
Zákonom 266/2017 sa s účinnosťou od 1.1.2018 mení text §133 a vypúšťa sa §134.
Znamená to, že ÚP sa platí naďalej vo výške 0,8% z vymeriavacieho základu.
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DOHODY
V roku 2020 nedošlo v oblasti dohôd k žiadnym zmenám, ktoré by si vyžiadali zmeny
v programe. Všetky zmeny v tejto oblasti vykonané v roku 2019 zostávajú aj naďalej
v platnosti.

TYPY POISTNÝCH VZŤAHOV
Vzhľadom na rôzne zmeny vo výpočte poistných fondov sa adekvátne menili aj typy
poistných vzťahov. Tie určuje pre potreby výkazov a iných oznámení priamo Sociálna
poisťovňa. Pre lepšiu orientáciu uvádzame v nasledujúcich tabuľkách súpis jednotlivých
poistných vzťahov, ktoré program používa a všetky zviazané kódy, ktoré sa používajú
• v kmeňových údajoch (KÚ)
• v záznamoch RLFO
• v záznamoch MVP a VPP.
• Stĺpec VY označuje platnosť výnimky
• Stĺpec „nad lim.“ označuje stav, kedy príjem (vymeriavací základ) v danom mesiaci
presiahol limit pre úľavu
• Kód v stĺpci XML sa používa v elektronickej verzii príslušného dokumentu.
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1.5 Kurzarbeit
Zákon 215/2021 Z.z. o podpore v čase skrátenej práce má riešiť otázky spojené
z povinnosťami zamestnávateľov a štátu v čase, kedy je výkon práce obmedzený „zásahmi“
zvonka. Vstúpením do účinnosti sa rušia programy „Prvá pomoc“.
Účinnosť zákona bola zatiaľ presunutá na marec 2022.
Vecne sa zákon týka
• Zamestnancov v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy
• Profesionálnych športovcov
Pre získanie podpory na úhradu mzdových nákladov je v zákone stanovených množstvo
podmienok.
Podmienky verifikovateľné programom :
•

Splnenie podmienky 1/3 počtu zamestnancov vo výluke

•

Splnenie podmienky 10% ustanoveného pracovného času

•

Vyčerpanie „starej“ dovolenky

Podmienky, ktoré sa programom verifikovať nedajú:
•

Dôvodom je vonkajší faktor (problém je obhájiteľnosť vonkajšieho vplyvu)

•

Vyčerpanie kladného účtu konta pracovnej doby

•

Nie je možné preradenie na inú prácu

•

Uzatvorenie dohody, súhlasu, ... Za každý vonkajší dôvod samostatne

Suma príspevku (za každého zamestnanca) je:
•

60% priemerného hodinového zárobku za každú hodinu prekážok v práci

•

Maximálne 60% z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy
•

Pre rok 2022:
60 % z 1/174 x 2 x 1133 eur =
60 % z 13,0230 eur =
7,8138 eur.
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1.6 Zákonník práce
V roku 2021 došlo v Zákonníku práce k mnohým zmenám, ktoré si ale nevyžiadali zmeny vo
výpočte miezd ani v iných častiach programu MZDY. Niektoré si však drobné úpravy
vyžiadali.
•

§52 Domáca práca a telepráca: Znenie celého textu je definované nanovo a jednotlivé
ustanovenia budú dôležité pri zvažovaní podmienok v §152 (stravovanie zamestnancov) a
tiež pri určovaní daňovej uznateľnosti finančného príspevku na stravovanie.

•

§40 (definícia niektorých pojmov) sa dopĺňa o odsek (11), v ktorom sa definuje
zamestnanec, ktorý sa trvale stará o dieťa (napr. na účel 5 týždňov dovolenky). Toto
postavenie zamestnancovi vzniká dňom, kedy písomne oznámi, že sa trvale stará o dieťa.

•

Predĺženie dovolenky z dôvodu trvalej starostlivosti o dieťa má byť účinnosťou od
1.1.2022 v roku začatia alebo skončenia pomerné

•

§152 Stravovanie zamestnancov – detailne bude v časti o stravovaní

•

§45 (skúšobná doba) ods.(2) sa upresňuje predlžovanie skúšobnej doby pri prekážkach v
práci na strane zamestnanca takto:
•

Ak zamestnanec počas dohodnutej skúšobnej doby neodpracoval pre prekážku v
práci na jeho strane celú pracovnú zmenu, skúšobná doba sa predlžuje o jeden
deň.

•

•

Doterajší text bol:

•

Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca.

Táto zmena má vplyv na automatickú opravu dátumu skončenia skúšobnej doby v
mesačnej závierke.
•

§63 sa v odseku (1) (dôvody, kedy môže dať výpoveď zamestnávateľ) dopĺňa nový
bod f)

•

zamestnanec dovŕšil 65 rokov veku a vek určený na nárok na starobný dôchodok

•

Toto ustanovenie bolo pred účinnosťou zrušené.
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Úpravy z dôvodov Kurzarbeit (platné od 1.3.2022):
•

§142 ods. 5 (Uzatvorenie dohody o čerpaní príspevku KA s nárokom aspoň 80%.
Ak podpora nebude poskytnutá, tak bude náhrada iná - menšia)

•

§ 142a (riešenie sporov o podanie žiadosti o čerpanie príspevku KA)

•

§ 131 ods. 2 písm. h) Zrážky zo mzdy – neoprávnene vyplatená náhrada podľa
§142 ods. 5 !

18
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1.7 Daň z príjmov
VYBRANÉ ZMENY V SKRATKE:
➢ Od 1.7.2021 sa pre určenie daňového bonusu zaviedli 3 vekové pásma: 0-6 (2x), 6-15
(1,7x) 15-?? (1x)
➢ Od 1.1.2022 je v pásme 6-15rokov 1,85 násobok ...
➢ Príspevok na rekreáciu je bezo zmeny
➢ Príspevok na športovú činnosť dieťaťa je bezo zmeny
➢ Oslobodenie 13. a 14. platu je od roku 2021 zrušené
➢ Od roku 2021 sa ruší kúpeľná starostlivosť
➢ Všetky zaokrúhľovania sa vykonávajú na centy matematicky

VÝPOČET NEZDANITEĽNEJ ČASTI NA DAŇOVNÍKA PRE ROK 2021
sa odvíja od sumy životného minima k 1.1.2021 (214,83 €)
Pre rok 2021 je suma nezdaniteľnej časti na daňovníka 21 * ŽM = 4 511,43
Od sumy nezdaniteľnej časti sa dôchodcovi odráta výška starobného dôchodku
Suma nezdaniteľnej časti na manželského partnera je 19.2 * ŽM = 4 124,74
Zníži sa o vlastný príjem partnera
Suma nezdaniteľnej časti sa upraví podľa počtu mesiacov spolužitia manželov
v spoločnej domácnosti
Všetky uvedené výpočty robí program automaticky vo výpočte dane pre ročné zúčtovanie
dane.

VÝPOČET PREDDAVKU NA DAŇ V ROKU 2022
ako aj výpočet dane zostáva v režime progresívnej dane. Tá má v roku 2022 sadzbu 19% pre
zdaniteľný príjem do výšky 3212,75 € a sadzbu 25% zo sumy presahujúcej túto hranicu.
Zdaniteľná mzda sa určí zo zdaniteľných príjmov, znížených o povinné poistné platené
zamestnancom a o 1/12 nezdaniteľnej čiastky podľa §11 ods. 1 písm. a) – tzv. nezdaniteľné
minimum (aktuálna hodnota je 381,61 € a nemá klesajúci charakter ako pri RZD). Preddavok
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sa neznižuje o ďalšie nezdaniteľné sumy podľa §11. Tie sa uplatnia až pri ročnom zúčtovaní
dane (§35 ods. 1 písm. b).
Preddavok dane v roku 2022 sa teda vypočíta ako úhrn zdaniteľných príjmov znížený o
•

sumy zrazené na povinné poistné a príspevky (nie DDS)

•

nezdaniteľnú časť základu dane v sume 381,61 €

Preddavok sa vypočíta pre zdaniteľnú mzdu do výšky 3212,75 ako 19%, a pre zdaniteľnú
mzdu vyššiu ako 3212,75 ako súčet 610,4225 (=3212,75*19%) + 25% zo sumy
presahujúcej 3212,75.
Od preddavku dane sa odpočíta daňový bonus vo platnej mesačnej výške (t.j. 23,57 resp.
43,60 € resp. 47,14 € na každé dieťa). Výsledný rozdiel môže byť aj záporný!
Konštanta pre daňový bonus na dieťa pre 2022/01 – 2022/12 je:
DP_BONUS: mesačná hodnota: 23,57 €
Na dieťa do 6 rokov uplatní daňový bonus v dvojnásobnej výške 47,14 €.
Na dieťa od 6 do 15 rokov uplatní bonus vo výške 43,60 € (B * 1,85)
Posledný krát sa uplatní v mesiaci, v ktorom dieťa dosiahne príslušný vek.

PRÍSPEVOK NA LEKÁRSKU PREVENTÍVNU PREHLIADKU
Podľa §5 ods.7 písm. h) je od dane oslobodený príspevok zo sociálneho fondu
zamestnávateľa, ak je poskytnutý zamestnancovi na lekársku preventívnu prehliadku nad
rozsah ustanovený osobitnými predpismi. V programe je preň vytvorená MZL 756.

POUKÁZANIE 2% ZAPLATENEJ DANE
v roku 2022 môže zamestnanec poukázať 2% (3%) zaplatenej dane za rok 2021 určenému
okruhu prijímateľov. Suma musí byť minimálne 3,00 € pre fyzickú osobu a 8,00 € pre
právnickú osobu. Pre právnickú osobu platia ešte ďalšie doplnkové podmienky. Vyhlásenie je
nutné podať na predpísanom tlačive, ktoré má aj predpísanú druhú časť – potvrdenie
o zaplatení dane. Zverejnené sú 2 alternatívy tlačiva, pričom oprávnená osoba si môže zvoliť,
ktoré tlačivo použije. Aktuálne tlačivo má iba drobné formálne zmeny oproti roku 2021.
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ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE
Ročné zúčtovanie dane je možné zamestnancovi vykonať iba na základe písomnej žiadosti
zamestnanca a iba v prípadoch vymedzených zákonom. Vzor nových tlačív daňového
priznania ako aj vzory ostatných tlačív k dani z príjmu zo závislej činnosti sú uverejnené na
internetovej stránke www.finance.gov.sk a na portáli FSSR. Ide najmä o tieto vzory:
•

Potvrdenie na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane FO

•

Žiadosť o vykonanie RZD

•

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň

•

Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o dani vybranej
zrážkou z týchto príjmov a o daňovom bonuse ...

•

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane ...

Proces spracovania RZD je popísaný v samostatnej kapitole.
Upozorňujeme na sankcie za nevykonanie RZD, ale aj v prípade, že zamestnanec podá
správcovi dane sťažnosť z dôvodu pochybností o správnosti zrazenej dane.

PREHĽAD O . . ., HLÁSENIE . . .
Prehľad o zrazených preddavkoch na daň . . . je pre rok 2022 bezo zmien.
Hlásenie o vyúčtovaní dane . . . za rok 2021 je zmenené, avšak v čase písania tohto
materiálu ešte nové tlačivo nebolo k dispozícii.

ELEKTRONICKÉ DORUČOVANIE
Zákon

umožňuje

zamestnávateľovi

a zamestnancovi

dohodnúť

sa

na

podmienkach

elektronického doručovania niektorých dokumentov (napr. žiadosť o vykonanie RZD,
výsledok RZD, potvrdenie o príjme, ...). Zákon však vymedzuje podmienky iba veľmi rámcovo
a v niektorých prípadoch až nesplniteľne. Oficiálne stanovisko FSSR k tejto otázke
(podmienky, obmedzenia, odporúčania, ...) v čase písania tohto materiálu neexistuje.
Podpora na úrovni programu je popísaná v samostatnej kapitole.
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2. INŠTALÁCIA PODSYSTÉMU MZDY
Z pohľadu aktuálneho obdobia spracovania PS MZDY je možné verziu s označením V-2.274
inštalovať v období December 2021, pred ročnou uzávierkou v období Ultimum 2021
alebo po ukončení ročného spracovania v období Január 2021. Inštaláciu je potrebné
vykonať pred výpočtom miezd za obdobie január 2022.

INŠTALÁCIA Z WEBOVEJ STRÁNKY WWW.COMPEKO.SK
Inštaláciu podsystému MZD je možné vykonať priamo z webovej stránky www.compeko.sk.
Po aktivovaní webovej stránky je potrebné v hlavnom menu otvoriť voľbu "Pre klientov".
Prechodom do klientskej zóny sa sprístupnia inštalačné súbory a nástroje na stiahnutie.
Inštalačné sady je možné stiahnuť z dvoch volieb:
•

Aktuálne verzie na stiahnutie

•

Archívne verzie na stiahnutie

AKTUÁLNE VERZIE NA STIAHNUTIE
V tejto časti sa nachádza inštalačná sada aktuálnej distribuovanej verzie podsystému MZDY.
Vybrané zmeny v programe sú zobrazené v pravej časti obrazovky. Po aktivovaní služby
"Kompletný popis zmien a verzií" je možné prehliadať celý zoznam zmien v programe.
Samotnú inštaláciu podsystému MZDY vykonáme aktivovaním služby "Stiahnuť". Sprievodca
procesom ponúkne možnosť otvorenia súboru pre inštaláciu. Ak zvolíme túto možnosť, môže
nás ešte internetový prehliadač požiadať o povolenie načítania inštalačného súboru, lebo
k nemu nemá príslušný certifikačný záznam. Ak toto všetko povolíme, po prenesení
inštalačného súboru cez internetovú sieť sa automaticky naštartuje proces inštalácie. Ako
prvú činnosť procesu inštalácie je potrebné vyjadriť súhlas s licenčnými podmienkami
spoločnosti COMPEKO, spol. s r.o. V prípade nesúhlasu sa proces inštalácie okamžite ukončí.
Súhlasné stanovisko aktivuje vlastný proces inštalácie.

ARCHÍVNE VERZIE NA STIAHNUTIE
V tejto časti sa nachádzajú inštalačné sady WIN verzie podsystému MZDY z predchádzajúcich
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rokov. Pre prípadných záujemcov slúži napr. na rekonštrukciu alebo opakované spracovanie
miezd za predchádzajúce roky. Priebeh a vlastnosti inštalačného procesu sú zhodné
s inštaláciou aktuálnej distribuovanej verzie podsystému MZDY.

OBSAHOVÉ ÚPRAVY V SÚBOROCH A ČÍSELNÍKOCH:
MZDOVÉ ZLOŽKY
Počas inštalácie odporúčame prevziať distribuované mzdové zložky, alebo ak používate aj
vlastné individuálne MZL, tak odporúčame použiť voľbu „Doplniť iba nové MZL“.
Pre aktualizáciu príznaku „Archív“ v MZL odporúčame použiť voľbu „Nastaviť príznak Archív
pre distribuované archívne MZL“.

TABUĽKY ÚDAJOV
Číselník "Tabuľky údajov" je počas inštalácie automaticky aktualizovaný pre tabuľky:
•

DANM – Tabuľka k výpočtu preddavku na daň mesačnou sadzbou

•

DANR – Ročné sadzby dane

•

MNMIN - Minimálne mzdové nároky

Na základe užívateľskej požiadavky v inštalačnom procese môžu byť aktualizované údaje pre
tieto tabuľky:
•

PPOUK – Poukazočné za poštové poukážky (PPP H 2)

•

PPPE – Poukazočné poštové poukážky U (PPP U)

•

PPE4 – Poštový peň. poukaz E - 2009/01

•

SNP – Sadzby náhrad príjmu

Počas inštalácie odporúčame prevziať distribuované hodnoty pre všetky tabuľky údajov.

MZDOVÉ KONŠTANTY
Číselník "Mzdové konštanty" je počas inštalácie automaticky aktualizovaný, teda vždy sú
doplnené všetky nové hodnoty mzdových konštánt a pri dôležitých sú upravené aj časové
platnosti starších hodnôt.

POISTNÉ FONDY
Číselník "Poistné fondy" s platnosťou od roku 2021 je počas inštalácie automaticky doplnený.
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OBRAZOVKY
Počas inštalácie odporúčame prevziať distribuované obrazovky.

PERSONÁLNE ZOSTAVY
Počas inštalácie sa do číselníka personálnych zostáv automaticky doplnia nové definície
personálnych zostáv.

KALENDÁRE
Štandardné kalendáre sú počas inštalácie automaticky doplnené o nové definície všetkých
distribuovaných kalendárov počnúc aktuálnym rokom inštalácie. Inštalačný program
kalendáre neprepíše, iba doplní definície ktoré v kalendároch nie sú. Po ukončení inštalácie je
však možné aj manuálne prevziať definíciu kalendárov z inštalačného média na bežný rok vo
voľbe Číselníky / Kalendáre / Rozpis kalendárov za rok / Iné / Doplnenie kalendárov podľa
cesty. Klávesom F1 sa dostaneme k prehľadávaniu adresárov. Klávesom F3 sa automaticky
dohľadá a vyberie súbor kalendárov z distribučnej sady. Kalendáre sú štandardne uložené v
adresári \MZD\DATAINS. Postupne označíme všetky mesiace bežného roka pre kalendár
štandardný aj NS a v ďalšom kroku všetky označené mesiace prenesieme do MZD.

LOG ZMIEN KMEŇOVÝCH DÁT
Počas inštalácie sa vytvorí archívny súbor zmien kmeňových dát. Súbor slúži na archiváciu
všetkých zrušených záznamov v základnom súbore zmien kmeňových dát.

ÚPRAVY POTREBNÉ PRE ROK 2022
AUTOMATICKÉ ÚPRAVY POČAS INŠTALÁCIE
Pre rok 2022 sa nevykonávajú žiadne špeciálne automatické úpravy.
MANUÁLNE ÚPRAVY PRED VÝPOČTOM MIEZD ZA JANUÁR 2022
Manuálne úpravy pred výpočtom miezd za január 2022 nie sú potrebné.
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3. ROČNÁ UZÁVIERKA
1. OBSAH A CIELE ROČNEJ UZÁVIERKY
Ročná uzávierka je činnosť, pri ktorej sa:
1. ukončí možnosť zmeniť údaje, ktoré v priebehu roka v mzdovej agende vznikli
2. z ročných údajov sa vypočítajú nové údaje potrebné pre nasledujúci rok (priemery,
denné vymeriavacie základy)
3. pripravia sa nové kmeňové údaje pre nový rok (nároky na dovolenky, nulujú sa
kumulatívy návštevy lekára, sprevádzania, ...)
4. vytlačia sa potrebné zostavy z údajov uzatváraného roka.

2. POSTUP ROČNEJ UZÁVIERKY
Ročná uzávierka sa vykonáva v období, ktoré sa nazýva "Ultimum roka". Je to obdobie,
do ktorého program prechádza po uzatvorení decembra. V tomto období vykonáme tieto
kroky:
a) Kontrola vnútorných väzieb
V tejto činnosti zistíme, či si zodpovedajú údaje zapísané v základnom kmeňovom
súbore

pracovníka

nastavenia

a

v súbore rodinných príslušníkov

(dôležitá je

kontrola

odpočtu na deti u pracovníka a jeho rodinných príslušníkov). Kontrolu

vnútorných väzieb spustíme v režime "Servis", "Kontroly vnútorných väzieb","A Pracovníci -> Rodinní príslušníci".
b) Doplnenie údajov o rodinných príslušníkoch
Na

základe

výsledku

kontroly

vnútorných

väzieb doplníme chýbajúce

alebo

opravíme existujúce údaje v súbore rodinných príslušníkov.
c) Vytlačíme mzdový list
V režime "Spracovanie" vo voľbe "Rekapitulácie" - "ÚPLNÝ mzdový list" vytlačíme
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mzdové listy za všetkých pracovníkov.
d) Vytlačíme zostavu čerpania a zostatkov dovoleniek
V

režime

"Spracovanie"

prehľady", "A

vo

voľbe

- Čerpanie dovolenky"

"Štandardné

zostavy", "F -

vytlačíme zostavu,

Dovolenkové

ktorá obsahuje

za

jednotlivých pracovníkov nároky na dovolenku, čerpanie dovolenky v mesiacoch a
zostatok dovolenky v dňoch.
e) Do archívu vložíme údaje pre ELDP za rok 2021
V režime "Spracovanie" vo voľbe "Nepravidelné spracovanie", "Podklad pre eELDP"
vytvoríme údaje za daný rok a zapíšeme ich do archívu údajov ELDP. Pri vytváraní
tejto zostavy je potrebné nastaviť obdobia 202101-202112 a pre prácu s archívom
zvolíme „Pridanie záznamov do súboru archívnych údajov“.

V nasledujúcom kroku výpočtu podkladov pre ELDP je umožnená manuálna úprava
údajov a následne sa realizuje zápis údajov do archívu. Samozrejme je možné údaje si
pre vlastnú kontrolu vytlačiť.
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ELDP sa nikam nepodávajú (podávajú sa až pri ukončení PV za celú dobu trvania PV).

f) Skontrolujeme nastavenie niektorých konštánt
V režime "Číselníky" vo voľbe "Tabuľky" - "Mzdové konštanty" skontrolujeme, či sú
správne nastavené hodnoty konštánt pre príslušné obdobia:

napríklad
DP_BONUS
DP_DMIN

M

202201-202212
202201-202212

Daňový bonus na dieťa – mesiac
Nezdaniteľné minimun "M"

23.57
381.61

g) Skontrolujeme mzdové zložky pre výpočet potvrdenia o príjmoch
V režime "Spracovanie" vo voľbe "Nepravidelné spracovanie", nastavením na "GPotvrdenia o príjmoch, preddavkoch ...", "B- Potvrdenie o príjmoch, ... za rok 2021",
stlačením dvojice kláves CTRL+ENTER a zvolením parametrov zostavy skontrolujeme
správne nastavenie mzdových zložiek pre výpočet potvrdenia. Štandardné nastavenie
parametrov je uvedené v nasledujúcej tabuľke. V prípade, že používate iné mzdové
zložky, napr. pre DDS, treba ich do tabuľky parametrov doplniť.
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Obsah

Hodnota parametra

Úhrn príjmov

911A,911C

-z toho príjmy z dohôd

1,2,3,-35,4,5,63,75VD

-z toho príjmy zo zahraničia

1CZZ,1CZU,1ATZ,1ATU,1xxZ,1xxU

-z toho príjmy z vlastnej výroby

7581

Poistné a príspevky

901,-901Y,90R1,9392,90E1,90E2,9ZZ1,9ZZ2

-z toho poistné na SP

9011,9012,9013,9014,901H,901I,901J,901K,90E1,9ZZ1

-z toho poistné na ZP

901Z,90R1,9392,90E2,9ZZ2

Z toho SP a ZP zo zahr. zdrojov
Úhrn preddavkov na daň

9113

Naturálne plnenia

7580

Sociálne výpomoci

75A

Úhrn príspevkov na rekreáciu

764,764M,764P,764O

- z toho za predchádzajúci rok

764M,764P

Úhrn príspevkov na šport dieťaťa

765

Nezdaniteľná časť

9102

Zrazené príspevky na DDS

9341,9343,9346,9348

Daňový bonus

9114

h) Spustíme "Ukončenie ročného spracovania"
Ide tu o technické uzatvorenie ročného spracovania. Túto operáciu nájdeme v režime
"Uzávierky".
Ukončenie ročného spracovania vykoná nasledujúce kroky:
•

Preverí dostatok diskového priestoru pre vykonanie ročnej uzávierky.

•

Vytvorí

kópiu

všetkých

súborov

na

pevný

disk

do

adresára

...\DATAxxx\BACKUP\rrrr13 a druhú kópiu podľa voľby média.
•

Podľa voľby užívateľa vytvorí kópiu spoločných číselníkov.

•

Vyráta nároky na dovolenku a zapíše ich do kmeňového súboru pracovníkov.

•

Nastaví nové hodnoty pre nároky dovoleniek v novom roku.

•

Nastaví obdobie na začiatok nasledujúceho roka.
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Vyráta nové DVZ (denné vymeriavacie základy) v EUR a zapíše ich do kmeňového
súboru pracovníkov.

Upozornenie:
Pre technicky správne uzatvorenie roka postačí v období "Ultimum roka" vykonať kroky
popísané v bodoch b), a h). Všetky ostatné kroky je možné vykonať i v nasledujúcich
obdobiach.

Činnosti po prechode do obdobia január 2022
a) Vytlačíme

zostavu

ohodnotenia

dovolenky

pre

určenie dohadnej

položky do účtovníctva pre dovolenku čerpanú v nasledujúcom roku.
V režime

"Spracovanie" vo voľbe "Štandardné zostavy",

prehľady",

"C

-

"F

-

Dovolenkové

Ohodnotenie dovolenky", zvolíme v parametroch zostavy "Z -

ohodnotiť zostatok dovolenky" a vytlačíme zostavu, ktorá obsahuje za jednotlivých
pracovníkov:
•

dovolenkový priemer podľa výberu (aktuálny, z minulého roku, z minulého
štvrťroku, zo zadaného obdobia)

•

nároky na dovolenku podľa nastavenia v bode e) predchádzajúcej kapitoly

•

čerpanie dovolenky

•

zostatok dovolenky v dňoch

•

hodnota zostatku dovolenky v EUR

•

hodnota príspevkov do fondov platených organizáciou zo sumy ohodnotenia
dovolenky v EUR (35,2%)

•

hodnota spolu v EUR (súčet hodnôt z bodov 5 a 6)

Na konci zostavy je sumár dohadnej položky za zostatok dovolenky, ktorá sa prenesie
ako nárok na nevyčerpanú dovolenku do budúceho roka.
Túto zostavu je možné použiť aj na vytvorenie zostavy ohodnotenia čerpanej
dovolenky (ak v parametroch zostavy zvolíme hodnotu "C – ohodnotiť čerpanie
dovolenky").
Parametre zostavy "Ohodnotenie dovolenky":
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Predkontáciu účtovania poistných fondov je možné nastaviť aj samostatne pre každý
poistný fond

b) Ročné zúčtovanie dane
Ročné zúčtovanie dane sa vykoná pracovníkom, ktorí o jeho vykonanie v zmysle
zákona požiadali v stanovenej lehote (15. február). Postup pre vykonanie RZD je
popísaný v samostatnej kapitole.
c) Potvrdenie o príjmoch ...
Potvrdenie o príjmoch ... sa vydáva pracovníkom, ktorým sa nevykoná ročné
zúčtovanie dane u zamestnávateľa. Toto potvrdenie je možné vytlačiť

v

režime

"Spracovanie" vo voľbe "Nepravidelné spracovanie" - "B – Potvrdenie o príjmoch...".
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4. ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE ZA ROK 2021
4.1 všeobecný popis
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021 sa metodicky oproti predchádzajúcemu roku
zmenilo iba v niektorých detailoch – nastali iba drobné nepodstatné zmeny v niektorých
tlačivách, ktoré sa v súvislosti s RZD používajú. Novinkou od roku 2020 je možnosť doručiť
niektoré doklady zamestnancom elektronicky (§39 ods.16 zákona o dani z príjmov). Pri
elektronickej komunikácii sa využívajú nastavenia systému pre zasielanie EVP (Elektronickej
výplatnej pásky), teda údaje SMTP (poštového) servera a spôsob ochrany zasielaných dát, ...
Oproti rokom 2011 a predchádzajúcim je však celý proces spracovania v mnohom
odlišný. Kvôli spätnej kompatibilite preto nájdeme v parametroch a niektorých nastaveniach
aj údaje, ktoré už pre rok 2011 a nasledujúce nie sú potrebné. Pri spracovaní údajov RZD za
rok 2021 pracujeme aj s príjmami z dohôd, ktoré nie sú priamo potrebné pre spracovanie
RZD, ale sú následne potrebné pre správne automatické vyplnenie „Hlásenia ...“ prípadne
iných dokumentov. Spracovanie RZD je sústredené do troch volieb:

Spracovanie / Nepravidelné spracovanie / E – Žiadosť o vykonanie RZD.
Spracovanie / Nepravidelné spracovanie / F - Ročné zúčtovanie dane.
Spracovanie / Nepravidelné spracovanie / G – Potvrdenie o príjmoch, preddavkoch, ....
V týchto častiach programu môžeme pomocou

klávesov Ctrl+Enter nastaviť „Povolenia

k prístupu“ a „Parametre zostavy“. Parametre zostavy obsahujú súpis mzdových zložiek,
ktoré sú v priebehu spracovania ročného zúčtovania dane a tvorby potvrdenia použité pre
napočítavanie do príslušných súborov a konkrétnych položiek zúčtovania alebo potvrdenia.
Vo voľbe Žiadosť o vykonanie RZD

môžeme pomôcť zamestnancom a vytlačiť im už

predvyplnenú žiadosť o vykonanie RZD. Údaje do žiadosti program preberie z kmeňových
dát, ale pred tlačou je možné ich manuálne upraviť. Oproti doporučenému tlačivu je tlačivo
z programu rozšírené o údaj „Žiadosť o doručenie výsledku RZD elektronicky“. Tento
dokument je možné zamestnancovi poslať aj elektronicky.
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Vo voľbe Potvrdenie o príjmoch, preddavkoch môžeme vytlačiť potvrdenia o príjme pre tých
zamestnancov, ktorí nepožiadali o vykonanie RZD. V programe je podpora na vyhotovenie
a vytlačenie potvrdenia za rok 2021 ale i tlačivo pre rok 2022. Program pripraví údaje pre tlač
zo všetkých relevantných archívnych a kmeňových dát a pred tlačou je možné ich manuálne
upraviť. Aj tento doklad je možné zamestnancovi doručiť elektronicky.
V ďalšom texte sa budeme venovať hlavne ročnému zúčtovaniu dane.
RZD pracuje s týmito súbormi:
•

„Ročné zúčtovanie dane-hlavička“ (MZxxxRZH.DBF)

•

„Ročné zúčtovanie dane-príjmy“

(MZxxxRZP.DBF)

•

„Ročné zúčtovanie dane-bonus“

(MZxxxRZR.DBF)

Tieto súbory ročného zúčtovania dane slúžia ako zdroj pre tlačové zostavy:
•

Údaje RZD za pracovníka

•

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň

•

Doplňujúce údaje RZD (RZD II.časť)

•

Vyhlásenie o použití 2% zaplatenej dane + potvrdenie o zaplatení dane
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Parametre zostavy a ich štandardné nastavenie:
Zdaniteľný príjem

911A,911C

Príjem z dohôd

63

Povinné poistné

901,-901Y,9392,90R1,9S1,90E1,90E2

Povinné poistné SP

9011,9012,9013,9014,901H,901I,901J,901K,9S1,-9S1Z,90E1

Povinné poistné ZP

901Z,90R1,9392,9S1Z,90E2

Príspevky na DDS-bežný rok*) 9341,9343,9346,9348
Dobrovoľné príspevky na SDS 949
Príspevky na DDS**)

9341,9343,9346,9348

Príspevky na rekreáciu

764

Preddavok dane

9113

Daň vyberaná zrážkou*)

912Z

Daňový bonus

9114

Príspevky na DDS-minulý rok*) 9341,9343,9346,9348
*) Tieto parametre zostali v programe pre potreby výpočtov za predchádzajúce roky

**) Toto je nový parameter, ktorý predstavuje zaplatené príspevky za rok (nie v roku)
Parametre ročného zúčtovania je možné aktualizovať aj samostatne vo voľbe
Číselníky / C-Definičné číselníky SS MZD / D-Parametre štandardných zostáv / T-RZD
Pred vlastným výpočtom RZD je potrebné ešte preveriť nastavenie hodnôt niektorých
konštánt pre rok 2021; napr.:
daňový bonus:

23,22

nezdaniteľné minimum:

375,95

životné minimum:

214,83
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Po zvolení voľby „F - Ročné zúčtovanie dane“ je potrebné vybrať rok, za ktorý sa požaduje
RZD vykonať. Po zadaní roka sa zobrazí nasledujúce okno:

V tomto režime môžeme využívať nasledovné voľby:
Medzera-oprava: aktualizácia zvyšných údajov pre RZD a vlastný výpočet ročného
zúčtovania
P-Príjmy: nahratie príjmov od cudzích zamestnávateľov podľa doložených potvrdení
o príjmoch,
D-Daňový bonus: kontrola a prípadná aktualizácia nárokov a vyplatených bonusov detí
pracovníkov.
H-Hľadanie: vyhľadanie záznamu požadovaného zamestnanca podľa osobného čísla alebo
priezviska
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V-Výber: vyberáme okruh spracovávaných pracovníkov
T-Tlač: tlače zostáv ročného zúčtovania dane, potvrdení o zaplatení dane, vyhlásení
o poukázaní sumy 2%, zoznamy pracovníkov, ktorým sa vykonalo

RZD, resp. vyhotovilo

potvrdenie o príjme.
I-Iné: voľba na prevzatie príjmov a bonusov za pracovníkov do súborov ročného zúčtovania
dane, generovanie mzdových zložiek preplatkov/nedoplatkov...

Nasleduje podrobnejší popis jednotlivých volieb:
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VOĽBA „MEDZERA-OPRAVA“:
Je určená na zadanie zvyšných údajov potrebných k výpočtu RZD a tiež na okamžité
zobrazenie výsledku ročného zúčtovania. Obrazovka má nasledujúci tvar:

V tejto obrazovke je v hornej časti zaškrtávacie políčko na určenie, či sa výsledok RZD má
doručiť elektronicky.
Ak bude údaj „Dátum požiadania“ prázdny, znamená to, že zamestnanec nepožiadal
o vykonanie RZD a bude mu vyhotovené potvrdenie o príjme.
Je tu tiež údaj „príspevky na DDS“, ktorý sa automaticky naplní z údajov o príjmoch
pracovníka. Zaškrtávacie políčko za ním slúži na zadanie informácie o tom, že sa má suma
zaplatených príspevkov použiť ako nezdaniteľná časť (na základe žiadosti o vykonanie RZD).
Výška uplatniteľnej sumy vrátane obmedzenia maximom (180,00 Eur) sa zobrazí až po
36

Ročné školenie 2022

Ročné zúčtovanie dane

zaškrtnutí príslušného políčka.

VOĽBA „P-PRÍJMY“
Aktualizácia príjmov predstavuje možnosť aktualizácie údajov o príjmoch za pracovníka.
Aktualizovať je možné prevzaté vlastné údaje z PS MZDY alebo formou nových záznamov
pridať údaje o príjme od iných platiteľov. Údaje sa aktualizujú v nasledujúcom okne:

V tejto obrazovke je údaj „Príspevok na DDS“, do ktorého zapíšeme sumu preukázateľne
zaplatenú na DDS (III. pilier) bez ohľadu na to, či sa táto položka má alebo nemá uplatniť
ako nezdaniteľná časť.
Od roku 2020 je tu nový údaj „Príspevok na rekreáciu“. Tento údaj sa nepoužíva vo výpočte
ročného zúčtovania, ale vykonáva sa kontrola, či celková suma tohto príspevku za všetkých
zamestnávateľov nepresiahla povolené maximum (275,00 Eur). Ak táto skutočnosť nastane,
program iba na ňu upozorní. Na vyriešenie tohto porušenia zákona nie sú v čase písania
tohto materiálu známe žiadne záväzné postupy.
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VOĽBA „D-DAŇOVÝ BONUS“
Aktualizácia bonusov predstavuje možnosť aktualizácie údajov o bonuse za jednotlivé deti
pracovníka. Aktualizovať je možné údaje o nároku na bonus a údaje

o priznanom

a vyplatenom bonuse za každý kalendárny mesiac roka, za ktorý sa ročné zúčtovanie dane
vykonáva. Údaje sa aktualizujú v nasledujúcom okne:

Program automaticky testuje vek dieťaťa a v mesiacoch, v ktorých ešte nedosiahlo 6 rokov
veku, nastaví nárok na daňový bonus na dvojnásobok. V mesiacoch, v ktorých má 6-15 rokov
nastaví nárok na 1,7 násobok základného bonusu.
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VOĽBA „TLAČ“
pozostáva z nasledujúcich možností:

Údaje RZD za pracovníka
Tlačová zostava, ktorá je určená na kontrolný opis všetkých údajov vstupujúcich do výpočtu
ročného zúčtovania dane. Je vhodné dať ju podpísať každému pracovníkovi, ktorému sa
ročné zúčtovanie dane vykoná, aby tým potvrdil, že všetky údaje sú v poriadku.

Odoslanie RZD na mail
Táto voľba je určená na priame odoslanie výsledku RZD na mail pracovníka. Aktivovaná je
iba vtedy, ak v údajoch RZD bolo zaškrtnuté pole „Výsledok RZD doručiť elektronicky“
a v kmeňových dátach je uvedený mail zamestnanca, na ktorý sa odosiela EVP prípadne iné
elektronické dokumenty. Po zvolení voľby sa program už na nič nepýta, vytvorí mail podľa
nastavených parametrov, odošle ho na mailovú adresu zamestnanca a vytvorí o odoslaní
záznam v súbore odoslaných mailov (viac v samostatnej časti o elektronickom odosielaní
dokumentov).

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
Táto tlačová zostava je vytvorená podľa doporučeného vzoru tlačiva RZD. Tlačí sa iba prvá
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strana. Na tlač druhej strany (II. Časti) slúži samostatná voľba.

Doklad o vykonaní RZD (časť II - §39 ods.6)
Touto voľbou je možné vytlačiť II. časť RZD – obsahuje doplňujúce údaje k vykonaniu RZD,
ak po vykonaní RZD zamestnanec zistí, že je povinný alebo chce podať sám daňové
priznanie. Keďže v PS MZDY nie sú potrebné údaje, väčšinu údajov potrebných pre toto
tlačivo je potrebné zadať ručne (ide o informáciu o úplnom alebo čiastočnom zrazení
nedoplatku, vyplatení preplatku, ...). Program si príslušné dáta vyžiada a ponúkne celkové
hodnoty vybraté z jednotlivých riadkov RZD – I. časť v nasledujúcom okne:

Potvrdenie o zaplatení dane pre účel poukázanie 2%
Táto tlačová zostava je vytvorená podľa záväzného vzoru tlačiva potvrdenia o zaplatení dane.
Pre tlač je použitý „čiernobiely“ vzor, ktorý bol v januári 2018 dodaný od FSSR SW firmám
tvoriacim mzdové programy. Tlačivo je povinnou prílohou vyhlásenia o poukázaní sumy 2%
zaplatenej dane. Program si vyžiada dátum zaplatenia dane (v prípade postupného zrážania
nedoplatku uvedieme dátum poslednej zrážky).
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Odoslanie potvrdenia o zaplatení dane pre účel poukázanie 2% na mail
Touto voľbou sa automaticky vyhotoví a mailom odošle potvrdenie o zaplatení dane podľa
záväzného vzoru tlačiva. Pre tlač je použitý „čiernobiely“ vzor, ktorý bol v januári 2018
dodaný od FSSR SW firmám tvoriacim mzdové programy. Tlačivo je povinnou prílohou
vyhlásenia o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane. Ako dátum zaplatenia program použije
dátum vykonania RZD.

Vyhlásenie o poukázaní sumy 2 %
Zostava sa vytvorí iba pre pracovníkov, ktorých ročná daň je aspoň 3.00 EUR a vytvorí sa
s využitím elektronického záväzného vzoru daňovej správy. Na tlačive sa nachádza
identifikácia softvéru, ktorým bolo toto tlačivo vytvorené.

Zoznamy pracovníkov
– ktorým sa vykoná RZD
– ktorým sa vyhotoví PZM
– ktorým sa RZD doručí mailom
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VOĽBA „INÉ“
pozostáva z nasledujúcich možností:

A,B -Prevzatie príjmov
Podľa voľby za aktuálneho pracovníka alebo za všetkých pracovníkov program postupne
napočítava mzdové zložky po kalendárnych mesiacoch v kalendárnom roku, za ktorý sa
spracúva ročné zúčtovanie dane. Napočítavajú sa kumulatívne hodnoty pre zdaniteľný
príjem, povinné poistné a preddavok dane. Výsledok sa zapíše do súboru „Ročné zúčtovanie
dane-príjmy“.
Prevzatím príjmov sa automaticky vyplní dátum požiadania o ročné zúčtovanie na
15.02.2022. Tým pracovníkom, ktorí nepožiadali o ročné zúčtovanie, treba tento dátum
vymazať.

C,D -Prevzatie bonusov
Podľa voľby za aktuálneho pracovníka alebo za všetkých pracovníkov program postupne
napočítava mzdové zložky po kalendárnych mesiacoch v kalendárnom roku, za ktorý sa
spracúva ročné zúčtovanie dane. Samostatne po jednotlivých deťoch sa napočítavajú údaje
o priznanom a vyplatenom bonuse. Údaje o nároku na bonus sa preberajú zo súboru detí
z archívu za príslušný mesiac a výška nároku je programom automaticky nastavená podľa
veku dieťaťa v každom jednotlivom mesiaci. Výsledok sa zapíše do súboru „Ročné zúčtovanie
dane-bonus“.
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E -Aktualizácia príjmov pracovníka
Táto voľba je alternatívnou možnosťou prístupu k údajom o príjmoch pracovníka.

F -Aktualizácia bonusov
Táto voľba je alternatívnou možnosťou prístupu k údajom potrebným pre priznanie daňového
bonusu za jednotlivé deti pracovníka.

G -Generovanie MZL do mesačných dát
Táto voľba slúži na hromadný zápis výsledku RZD do súboru mesačných dát. Spustíme ju
v mesiaci, v ktorom chceme preplatky alebo nedoplatky zahrnúť do výplat pracovníkov.
Príslušné mzdové zložky 918B, 918D, 919B, 919D sa vygenerujú tým pracovníkom, ktorým
bolo vykonané ročné zúčtovanie dane, teda tým, ktorí mali vyplnený dátum požiadania
o ročné zúčtovanie. Mzdové zložky sa generujú formou dávky, ktorú je možné v prípade
potreby vylúčiť zo súboru mesačných dát, a to vo voľbe Kópie/K-Údržba mesačných

vstupných dát/Vymazanie dávky. Z generovania mzdových zložiek preplatku/nedoplatku sa
vytvorí protokol.

P -Parametre spracovania ročného zúčtovania:
Táto voľba je alternatívnou možnosťou prístupu k parametrom pre RZD.
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4.2 Štandardný postup pri spracovaní ročného
zúčtovania dane za rok 2021
Spracovanie RZD v konkrétnych podmienkach sa môže vykonať rôznymi postupmi.
V nasledujúcom texte uvádzame príklad postupu, ktorý sa dá použiť vo väčšine prípadov.
1.

2.

3.

4.

Vytlačíme / odošleme zamestnancom žiadosti o vykonanie RZD
•

voľba: Spracovanie / Nepravidelné spracovanie / E -Žiadosť o vykonanie RZD

•

údaje je možné pred tlačou aktualizovať podľa skutočnosti

Skontrolujeme nastavenie parametrov RZD
•

voľba: Spracovanie / Nepravidelné spracovanie / F -Ročné zúčtovanie dane

•

klávesy CTRL+ENTER a voľba Parametre zostavy

•

skontrolujeme najmä nastavenie MZL pre povinné poistné

Vojdeme do režimu spracovania RZD
•

voľba: Spracovanie / Nepravidelné spracovanie / F -Ročné zúčtovanie dane

•

zadáme rok spracovania 2021

•

pri opakovanom vstupe: aktualizovať zoznam detí NIE

•

pri opakovanom vstupe: aktualizovať zoznam pracovníkov NIE

Prevezmeme príjmy za všetkých pracovníkov
•

5.

Prevezmeme bonusy za všetkých pracovníkov
•

6.

Voľba Iné / B -Prevzatie príjmov za všetkých pracovníkov
Voľba Iné / D -Prevzatie bonusov za všetkých pracovníkov

Zapíšeme príjmy od iných zamestnávateľov
•

Voľba P -Príjmy - nahráme príjmy od iných zamestnávateľov podľa priložených
potvrdení

7.

Preveríme výšku príspevku na DDS
•

Voľba P -Príjmy - pri záznamoch, ktoré vznikli v kroku 4 (vlastné príjmy) preveríme
alebo upravíme sumu príspevkov na DDS podľa potvrdení alebo údajov zo mzdového
listu (MZL 934*) .
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Aktualizujeme nároky a sumy vyplatených bonusov
•

Voľba D -Daňový bonus - podľa skutočného stavu aktualizujeme nároky a vyplatené
sumy daňového bonusu v jednotlivých mesiacoch pre každé dieťa samostatne (t. zn.
doplníme bonusy podľa priložených potvrdení).

9.

Aktualizujeme sumárne údaje pre RZD
•

Voľba medzera dá možnosť opraviť údaje o príjmoch alebo nezdaniteľných častiach
jednotlivých pracovníkov, ich manželov alebo manželky. V tejto časti tiež na základe
údajov v žiadosti o vykonanie RZD nastavíme zaslanie elektronicky, povolíme alebo
zakážeme uplatnenie príspevku na DDS. Pre tých, ktorým sa ročné zúčtovanie dane
nebude vykonávať, treba vymazať dátum požiadania 15.02.2021.

10. Vytlačíme alebo mailom odošleme postupne všetky potrebné zostavy:
•

Voľba Tlač a podľa potreby vytlačíme:
•

Údaje RZD za pracovníka (a prípadne túto zostavu necháme podpísať)

•

Zaslanie RZD mailom (ak sa RZD vykonáva a doručuje elektronicky)

•

Hromadné rozoslanie RZD mailom

•

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň (ak ho vykonávame)

•

Potvrdenie o vykonaní RZD (Časť II RZD, ak o ňu zamestnanec požiada)

•

Potvrdenie o zaplatení dane (ak sa poukazujú 2% / 3% z dane)

•

Hromadné potvrdenie o zaplatení dane pre účel §50 (2% / 3%)

•

Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% (3%)

•

Zoznam pracovníkov, ktorým sa vykoná RZD

•

Zoznam pracovníkov, ktorým sa vyhotoví/vyhotovilo PZM (Potvrdenie o príjme)

•

Zoznam pracovníkov, ktorým sa RZD má odoslať / odoslalo elektronicky

11. Vygenerujeme mzdové zložky ročného zúčtovania dane:
•

Voľba Iné
•

G – Generovanie MZL do mesačných dát
Program priamo vygeneruje MZL z RZD a vytvorí o postupe protokol.
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Príklad potvrdenia o príjme:
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Príklad žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane
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Príklad žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane – 2. strana
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Príklad ročného zúčtovania dane
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Príklad ročného zúčtovania dane – II. Časť
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Príklad vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% ...
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Príklad potvrdenia o zaplatení dane k vyhláseniu o poukázaní sumy do výšky 2% ...
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5. ZMENY V PODSYSTÉME MZDY
VSTUP DÁT
Univerzálny import MMZ
Do programu je pridaný univerzálny import mesačných mzdových zložiek, ktorý umožňuje
nastavením parametrov prebrať rôzne typy súborov obsahujúcich podklady pre MMZ. Import
podporuje súbory typu DBF, XLS, XLSX, CSV v kódovaní 1250 alebo utf-8 a umožňuje
manuálne namapovať stĺpce vstupného súboru na položky mesačných mzdových zložiek.
Univerzálny import kmeňových údajov
Do programu je pridaný univerzálny import kmeňových údajov (PER/SPP), ktorý umožňuje
nastavením parametrov prebrať rôzne typy súborov obsahujúcich aktualizačné údaje súborov
(PER/SPP). Import podporuje súbory typu DBF, XLS, XLSX, CSV v kódovaní 1250 alebo utf-8
a umožňuje manuálne namapovať stĺpce vstupného súboru na položky kmeňových súborov
(PER/SPP).

VÝPOČET MZDY
Aut. rozpočítanie fondov pri prerušení
Do programu bol doplnený nový parameter v SS MZD: Aut. rozpočítanie fondov ....
(S_ARFCP). V prípade nastavenia tohto parametra na hodnotu "A" program pri výpočte mzdy
zistí, či sa v danom mesiaci jedná o celomesačné prerušenie poistenia a ak áno, tak program
preklasifikuje bežné príjmy na príjmy po skončení poistného vzťahu a následne sa rozpočítajú
tak, ako je pre tieto príjmy určené. Ak má parameter inú hodnotu, tak sa príjmy rozpočítajú
tak, ako boli zadané. Tento parameter je možné využiť v prípadoch dodanenia niektorých
pôžitkov počas RD alebo inej neprítomnosti, ktorá prerušuje poistenie.
Zaručená mzda pre hodinovo odmeňovaných zamestnancov
Mechanizmus zaručenej mzdy bol realizovaný iba pre mesačne odmeňovaných zamestnancov
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(forma mzdy 0,1,2,3). Aktuálnou úpravou v programe je realizovaná aj pre zamestnancov
odmeňovaných hodinovo (forma mzdy 4,5,6,7,8,9). Pre takto odmeňovaných zamestnancov
je možné do údaja "Zaručená mzda" zapísať zaručenú HODINOVÚ mzdu a program potom
porovná príjem za riadne odpracované hodiny so zaručenou mzdou zodpovedajúcou týmto
hodinám a v prípade potreby dorovná rozdiel mzdovou zložkou 292.
Nové MZL 631N a 634N
Do distribučnej sady boli pridané nové MZL 631N a 634N pre výpočet odmeny na základe
DoVP alebo DPČ s tým, že zadaný počet hodín sa kráti v pomere neodpracovaných hodín a
osobného časového fondu. Použitie týchto MZL je výhodné vtedy, ak sú tieto MZL zadané v
nárokoch a je potrebné ich krátiť v prípade PN, návštevy lekára a pod.

VÝKAZY
IČPV vo výkazoch SP
Do výkazov SP (MVP aj VPP) vrátane pomocných opisných zostáv bol doplnený údaj IČPV.
Všetky tieto zostavy sú iba na internú potrebu. Dôležité je zapísanie IČPV do XML, čo sa
touto úpravou nemenilo.
Rozšírená štruktúra dávky 514
Pri vyhotovovaní dávky 514 (výkaz preddavkov na verejné zdrovotné poistenie) od obdobia
2022/01 je doplnená nová položka "Vymeriavací základ poas poskytovania príspevku
Kurzarbeit". Až do účinnosti nového zákona "Kurzarbeit" nemôže mat táto položka obsahovú
náplň, ale je povinná.
RZD - možnosť zapísať celkové uhradené úroky
Niektoré finančné inštitúcie vydávajú potvrdenie pre účely uplatnenia daňového bonusu na
zaplatené úroky podľa §33a s tým, že v potvrdení neuvedú čiastku, ktorú si dlžník
(zamestnanec) môže uplatniť, ale uvádzajú celkovú výšku zaplateného úroku. V takomto
prípade je možné pri zapisovaní údajov RZD zapísať túto celkovú sumu a program z nej
vypočíta uplatniteľnú časť (50%, ale maximálne 400,00 Eur). Suma celkovo zaplatených
úrokov sa nikam neukladá ani sa nepoužije na žiadnom výpise. Slúži iba na pomocný výpočet
výšky daňového bonusu.
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Trexima -> zadanie mailovej adresy
Výkaz o štruktúre miezd zamestnancov Trexima je rozšírený o možnosť zadávania mailovej
adresy, na ktorú má byť odoslaný XML súbor.

ČÍSELNÍKY
Číselník MZL - možnosť označiť ako Arch
V číselníku mzdových zložiek je nová možnosť označiť mzdovú zložku ako "Archívnu". Takto
označené mzdové zložky nie je možné použiť na vstupe (zápis mesačných mzdových zložiek,
zápis nárokov a zápis zrážok), ale pre staršie dáta MZL zostávajú k dispozícii kvôli prípadnej
kontrole výpočtu alebo tlači názvov MZL.
Aktualizácia číselníkov KOV
Na základe informácie z firmy TREXIMA zo dňa 17.7.2021 (dodané aktualizácie pre číselníky
KOV) boli aktualizované číselníky KOV: číselník odborov vzdelania, číselník stredných škôl a
číselník vysokých škôl. Číselníky zahŕňajú aj aktuálne školy, a tak umožňujú zaevidovať
správne aj absolventov, ktorí skončili školu v roku 2021.

TLAČOVÉ ZOSTAVY
Stravné lístky -> Stravovanie zamestnancov
Program pre spracovanie stravných lístkov je rozšírený na spracovanie stravovania
zamestnancov podľa podmienok v aktuálne platnej legislatíve. Programom podporované typy
stravovania sú "Podniková jedáleň", "Gastrolístok", "Gastrokarta" a "Finančný príspevok".
Výber spôsobu zabezpečenia stravovania
V personálnych zostavách je distribuovaná nová personálna zostava, ktorá je "predtlačou"
pre oznámenie zamestnanca o výbere spôsobu zabezpečenia stravovania.
Podklad pre ELDZ (do roku 2004)
Do nepravidelného spracovania bola vytvorená nová zostava, ktorá vytvára podklad pre ELDZ
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(tzv. biele kartičky platné do konca roka 2003). Podklad bol do programu pridaný z toho
dôvodu, že Sociálna poisťovňa vo väčšom rozsahu začína žiadať zamestnávateľov o opätovné
poskytnutie údajov za obdobia pred 1.1.2004, ktoré SP potrebuje pre priznanie dôchodkov.
Zostava je vytvorená zhodne s metodikou, ktorá bola pre vytvorenie podkladu použitá v DOS
verzii programu MZDY pre obdobie 2003/12. Podklad sa vytvára vždy za jeden kalendárny
rok. Zostavu je možné exportovať do PDF formátu, ktorý je vhodný na odoslanie SP.

ÚČTOVNÝ SÚBOR
Určenie dátumu účtovnej operácie
V programe je nový parameter DATUCTOP v skupine "Účtovníctvo". Týmto parametrom sa
určuje, aký dátum sa nastaví ako dátum účtovnej operácie pri vytváraní väzby do UCT.
Možnosti sú A=aktuálny dátum, P=posledný deň obdobia, N=posledný deň nasledujúceho
obdobia. Štandardné nastavenie je "P".

UZÁVIERKY
UMS-predĺženie skúšobnej doby
V procese mesačnej závierky sa realizuje posun dátumu ukončenia skúšobnej doby na
základe neprítomností / prekážok v práci na strane zamestnanca. Až do obdobia 2021/02
vrátane sa ukončenie SD posunie o počet kalendárnych dní neprítomnosti (doteraz platný
stav). Počnúc obdobím 2021/03 sa v zmysle novely zákonníka práce dátum skončenia SD
posunie o jeden deň za každú celú neodpracovanú zmenu.

SYSTÉMOVÉ A PREVÁDZKOVÉ ZMENY
Export do EXCELu z operatívy a tlačí
Pre určenie správania programu po exporte dát do EXCELu boli do programu zavedené dva
parametre: OPEXCELRUN a TLEXCELRUN, ktorými sa určí správanie programu po exporte dát
do EXCELu z operatívy alebo z tlačových zostáv. Ak má príslušný parameter hodnotu "E", tak
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sa po vytvorení súboru naštartuje program EXCEL, aby vytvorené dáta zobrazil. Ak má inú
hodnotu, tak sa súbor iba vytvorí a nevyvolá sa žiadna ďalšia akcia.
Priamy export do PDF
V takmer všetkých tlačových výstupoch je možné na záložke "Export" zvoliť aj export do PDF.
Samotný PDF súbor sa vytvorí po zatvorení okna náhľadu zostavy. Technicky sa do PDF dajú
exportovať zostavy, ktoré v riadku obsahujú maximálne 160 znakov. Novým parametrom
"OPENPDF" sa určí, či sa po vytvorení PDF má tento súbor zobraziť alebo nie.
Automatický export do PDF
V programe je nový parameter AGENPDF - Automatické generovanie PDF. Týmto
parametrom sa určí, či sa textové zostavy majú automaticky generovať aj do PDF súboru.
Hodnota "N" znamená, že sa PDF generovať nemá. Ďalšie uvedené hodnoty znamenajú, že
sa PDF má generovať, ale rôzne sa určuje meno súboru, ktorý vznikne. "A"=použije sa
štandardné meno súboru ("UC"+<ID>), "B"=použije sa meno súboru priamo zadané za
písmenom "B", "C"=použije sa zadané meno a pridá sa <ID> prihláseného pracovníka.
"D"=Program ponúkne meno súboru v tomto parametri a umožní meno súboru zadať
priamo. Vo voľbách "A","B" a "C" je možné uviesť aj úplnú cestu pre vytvorenie PDF súboru.
Ak sa neuvedie, tak bude použitá cesta "pdfpth". Iná hodnota parametra znamená, že sa PDF
súbor nevygeneruje.
Link na AnyDesk
Na pracovnú plochu je pridaná ikona na spustenie programu AnyDesk, ktorý je určený na
prepojenie počítačov pre realizáciu vzdialenej podpory. Je to alternatívne prepojenie, ak sú
na počítači problémy s prepojením pomocou programu TeamViewer.
Aktulalizovaný klient pre TeamViewer
Do programu bola zaradená nová verzia podpory pre diaľkovú správu pre prepojenie typu
"TeamViewer".
EVP-odosielanie mailom
Táto zmena sa týka iba tých používateľov, ktorí na rozosielanie pások používajú mailový
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server smtp.compeko.sk. Prevádzkovateľ domény compeko.sk zmenil nastavenia bezpečnosti
mailovej komunikácie tak, že odosielateľ musí byť zhodný s mailovou schránkou, cez ktorú sa
mail odosiela. Dôsledkom je, že pri používaní mailového servera mail.compeko.sk už musí
byť ako odosielateľ uvedený mailer@compeko.sk a smtp server smtp.webglobe.sk. Program
v tomto prípade upraví odoslanie mailu tak, že odosielateľ bude vždy mailer@compeko.sk.
Číselník SKB
v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného
styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom
"Iné" v číselníku SKB.
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6. STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV
Základný popis funkcionality:
Stravovanie zamestnancov sa nachádza v časti „Spracovanie“, „Definitívne spracovanie“.
Program podporuje nasledujúce spôsoby poskytnutia stravy zamestnancom: „Podniková
jedáleň“, „Gastrolístky“, „Gastrokarta“ a „Finančný príspevok na stravovanie“. Spracovanie
pozostáva z viacerých, na seba nadväzujúcich krokov ako sú učenie základného nároku na
počet stravných jednotiek, nápočet neprítomností pre potreby krátenia nároku na počet
stravných jednotiek, manuálna úprava nároku na počet stravných jednotiek, generovanie
mzdových zložiek zodpovedajúcich jednotlivým spôsobom poskytnutia stravy zamestnancom
a generovanie záloh z finančných príspevkov zamestnávateľa. Každý z uvedených krokov je
z hľadiska užívateľských možností a postupov popísaný samostatne v nasledujúcom texte.
Vzhľadom na skutočnosť, že oblasť poskytnutia stravy zamestnancom predstavuje
variabilnú, pre každého zamestnávateľa a zamestnanca individuálnu definíciu spôsobu jej
realizácie, je potrebné pred samotným spracovaním zrealizovať procesné kroky a nastavenie
nasledujúcich údajov:
•

personálne zostavy:
- v časti „Personálne zostavy“ je zostava „Výber spôsobu zabezpečenia stravy“.

Zamestnanec touto formou oznamuje zamestnávateľovi, že v zmysle §152 ods.(7) Zákonníka
práce si počnúc mesiacom Marec 2021 vyberá ako spôsob zabezpečenia stravovania jednu
z nasledovných možností:
•
•
•

stravovacie poukážky vo forme poukážok
stravovacie poukážky vo forme stravovacej karty
poskytnutie finančného príspevku na stravovanie
Zamestnanec zároveň týmto oznámením potvrdzuje, že je si vedomý skutočnosti, že

svojím výberom je viazaný počas 12 mesiacov počnúc mesiacom, od ktorého sa má tento
výber prvýkrát uplatniť.
•

číselník JÚZO:
- kód prvku TYPJS definuje programom podporované spôsoby poskytnutia stravy

zamestnancom: „Podniková jedáleň“, „Gastrolístky“, „Gastrokarta“ a „Finančný príspevok na
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stravovanie“.
•

súbor kmeňových údajov pracovníka:
- údaj „Spôs.poskyt.stravy“ ktorým sa určuje štandardný spôsob poskytnutia stravy

zamestnancovi. Aktualizácia údaja je možná na obrazovke OK04
• nastavenie SS MZD:
- parameter S_STRL_UVD „Stravné jednotky - denný úväzok“. Týmto parametrom sa určí
spôsob výpočtu základného nároku na stravné lístky na základe porovnania hodnoty
dohodnutého denného úväzku (DÚD) voči inej hodnote, ktorá je určená nastavením tohto
parametra. Základný nárok na stravné lístky sa určí tak, že pre každý deň sa podľa kalendára
daného pracovníka určí počet hodín, ktoré by mal pracovať a tento rozsah hodín sa otestuje
nerovnicou prislúchajúcou nastaveniu tohto parametra. Ak je nerovnica pravdivá, prislúcha za
daný deň 1 stravný lístok (jedna jednotka v závodnej jedálni, jedna jednotka na gastrokarte
alebo jeden finančný príspevok)
1 = DÚD > konštanta 4
2 = DÚD >= konštanta 4
3 = DÚD > DÚZ / 2 z kmeňových súborov
4 = DÚD >= DÚZ / 2 z kmeňových súborov
5 = DÚD > DÚZ / 2 zo mzdových konštánt
6 = DÚD >= DÚZ / 2 zo mzdových konštánt
7 = DÚD > DÚD / 2 zo mzdových konštánt
8 = DÚD >= DÚD / 2 zo mzdových konštánt
- parameter S_STRL_KRN „Stravné jednotky - krátenie“. Týmto parametrom sa určí spôsob
krátenia nároku na stravné lístky na základe porovnania hodín neprítomností v jednotlivých
dňoch voči hodnote, ktorá je daná nastavením tohto parametra. Krátenie sa určí tak, že
celkový počet hodín neprítomnosti (HON) za každý deň sa otestuje nerovnicou podľa
nastavenia tohto parametra. Ak je nerovnica pravdivá, tak sa nárok kráti o 1.deň.
1 = HON > konštanta 4
2 = HON >= konštanta 4
3 = HON > DÚZ / 2 z kmeňových súborov
4 = HON >= DÚZ / 2 z kmeňových súborov
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5 = HON > DÚZ / 2 zo mzdových konštánt
6 = HON >= DÚZ / 2 zo mzdových konštánt
7 = HON > DÚD / 2 zo mzdových konštánt
8 = HON >= DÚD / 2 zo mzdových konštánt
- parameter S_STRL_SPS „Štand.spôsob poskyt. stravy“ určuje štandardný spôsob
poskytnutia stravy, ktorý sa použije pri výpočte nárokov na poskytnutie stravy v prípade, ak v
kmeňových údajoch zamestnanca spôsob poskytnutia nie je určený. Parameter môže mať
zadané nasledujúce hodnoty:
A = podniková jedáleň
B = gastrolístok (distribuovaná hodnota parametra)
C = gastrokarta
D = finančný príspevok
- parameter S_STRL_PMV „Viazanosť výberu spôsobu posk.“ určuje počet mesiacov
viazanosti výberu zamestnanca pri možnosti vybrať si plnenie stravovacími poukážkami alebo
finančným príspevkom. Použije sa iba pri generovaní personálnej zostavy "Výber spôsobu
zabezpečenia stravovania" na vytvorenie ponuky obdobia viazanosti výberu. Maximálna
hodnota je podľa zákona 12. Štandardná hodnota parametra je 12.
•

mzdové konštanty:
- STRLSC5_12 „Stravné pri SC 5-12 hodín“
- STRLHODNSL „Hodnota stravného lístka“
- STRLPZRASL

„% zrážky z ceny strav. lístka“

- STRLPRSFSL

„Príspevok zo SF na str. lístok“

- STRLHODZRA „Hodnota zrážky za str. lístok“
- STRLHODNPJ

„Hodnota poskytnutého jedla“

- STRLHODNFP „Hodnota finančného príspevku“
Pre stravné jednotky typu „Podniková jedáleň“ sa hodnota zrážky za zamestnanca vypočíta
podľa vzorca:
m.strlhodnpj-m.strlhodnfp-m.strlprsfslL
Pre stravné jednotky typu „Gastrolístky“ a „Gastrokarta“ sa hodnota zrážky za zamestnanca
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vypočíta podľa vzorca:
m.strlhodnsl-m.strlhodnfp-m.strlprsfsl
Hodnota príspevku zamestnávateľa sa prevezme z parametrov:
m.strlhodnfp
V prípade, ak je uvedená hodnota konštanty "STRLHODZRA - Hodnota zrážky za str.
lístok ", namiesto výpočtu zrážky za stravné jednotky podľa vzorca sa použije priamo jej
hodnota.
V prípade ak si zamestnanec zvolí ako formu poskytnutia stravy „Finančný príspevok
na stravovanie“, jeho výška je určená hodnotou konštanty STRLHODNFP - Hodnota
finančného príspevku.
•

parametre dokladu:

- predstavujú nástroj na definíciu mzdových zložiek neprítomností pre potreby krátenia
nároku na počet stravných jednotiek a mzdových zložiek pre generovanie zrážok do
mesačného súboru dát. Parametre dokladu sa sprístupnia na položke menu „Stravovanie
zamestnancov“ pomocou kláves „Ctrl+Enter“. Preddefinované hodnoty mzdových zložiek v
jednotlivých parametroch sú zosúladené so štandardne distribuovanou sadou mzdových
zložiek.
Mzdové zložky neprítomností
Návšteva lekára a sprevádzanie 50
Neprítomnosti na pracovisku 51
Dovolenka na zotavenie 52
Štátom uznaný sviatok 53
Prekážky v práci na strane pracovníka 54
Výkon služby v ozbrojených silách 55
Štúdium popri zamestnaní 56
Dôležité osobné prekážky v práci 57
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Prekážky v práci na strane organizácie 58
Iné 59
PN s náhradou príjmu 5A
PN s dávkou nemocenského poistenia 5B

Mzdové zložky pre generovanie zrážky
Zrážka za stravný lístok 9621
Zrážka za podnikovú jedáleň 9623
Zrážka za gastrokartu 9624
Finančný príspevok zamestnávateľa 763F
Príspevok zo sociálneho fondu 763S
Príspevok zamestnávateľa 763O
Fin. príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu 763P
Posun pre určenie obdobia oproti obdobiu spracovania
Obdobie, z ktorého sa určí základný nárok na stravné jednotky 0
Obdobie, za ktoré sa požaduje nápočet neprítomností 0

Postup spracovania v programe „Stravovanie zamestnancov“:
1. Zadanie obdobia, z ktorého sa určí základný nárok na stravné jednotky a obdobia, za
ktoré sa požaduje nápočet neprítomností
Stravovanie zamestnancov
Obdobie, z ktorého sa určí základný nárok na stravné jednotky

RRRRMM

Obdobie, za ktoré sa požaduje nápočet neprítomností

RRRRMM

Program tieto obdobia ponúkne na základe parametrov popísaných vyššie.
V prvom kroku je potrebné zadať obdobie, za ktoré sa určí základný nárok na stravné
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jednotky a obdobie, za ktoré sa požaduje nápočet neprítomností. Štandardne sa ako
preddefinovaná hodnota pre obdobie, z ktorého sa určí základný nárok ponúkne bežné
obdobie spracovania a pre obdobie, za ktoré sa požaduje nápočet neprítomností sa ponúkne
obdobie predchádzajúce obdobiu spracovania PS MZDY.
Obdobie, z ktorého sa určí základný nárok na stravné jednotky môže byť nižšie,
rovnaké alebo vyššie ako obdobie spracovania (nárok sa určí z obdobia predchádzajúceho
obdobiu spracovania, bežného obdobia spracovania alebo z obdobia nasledujúceho po období
spracovania).
Obdobie, za ktoré sa požaduje nápočet neprítomností môže byť nižšie alebo rovnaké
ako obdobie spracovania (nápočet neprítomností sa vypočíta z obdobia predchádzajúceho
obdobiu spracovania alebo z bežného obdobia spracovania).
Zvyčajne sa základný nárok na stravné jednotky určí z bežného obdobia (bežný
mesiac) a obdobie, za ktoré sa požaduje nápočet neprítomností sa určí tiež ako bežné
obdobie (bežný mesiac).

2. Úvodné činnosti spracovania
Stravovanie zamestnancov, úvodné činnosti spracovania
Aktualizovať zoznam pracovníkov v súbore pre stravovanie zamestnancov

√

Určenie základného nároku na stravné jednotky za obdobie RRRRMM ...

√

Nápočet neprítomnosti za obdobie RRRRMM pre všetkých pracovníkov

√

Program

pre

spracovanie

stravných

jednotiek

má

všetky

otázky

ohľadom

požadovaných procesov pri štarte programu spojené v jednom formulári s ovládaním
pomocou zaškrtávacích polí.
Pri prvom spustení spracovania stravných jednotiek za požadované obdobie program
formou užívateľského dialógu ponúkne nasledujúce vyššie uvedené činnosti, pričom prvá
z nich za vykonáva vždy. Nasledujúce dve sa doporučuje realizovať pri prvom spustení
programu (ponechať zaškrtnuté), môžu sa však vykonať (aj opakovane) po spustení
programu.
Stravovanie zamestnancov, úvodné činnosti spracovania
64

Ročné školenie 2022

Stravovanie zamestnancov

Aktualizovať zoznam pracovníkov v súbore pre stravovanie zamestnancov
Určenie základného nároku na stravné jednotky za obdobie RRRRMM ...
Nápočet neprítomnosti za obdobie RRRRMM pre všetkých pracovníkov
Pri opakovanom spustení spracovania stravných jednotiek za požadované obdobie program
formou užívateľského dialógu ponúkne nasledujúce vyššie uvedené činnosti, pričom
preddefinovaná hodnota je, že činnosti sa opakovane nevykonávajú (nie sú zaškrtnuté).
Užívateľsky sa aktivujú iba v prípade potreby zopakovania niektorej činnosti.
3. Kontrola / aktualizácie základného nároku a hodín neprítomností
Z hľadiska dátových štruktúr je spracovanie stravovania zamestnancov rozložené do
súboru pre zápis hlavičiek a súboru pre zápis položiek. Hlavičková časť obsahuje okrem
identifikačných údajov pracovníka hodnoty pre základný nárok na stravné jednotky, hodnotu
krátenia nároku z položiek, hodnotu užívateľsky zadanej korekcie, celkový upravený nárok na
stravné jednotky a jeho prípadný rozklad na spôsoby poskytnutia stravy zamestnancom na
možnosti „Podniková jedáleň“, „Gastrolístky“, „Gastrokarta“ a „Finančný príspevok na
stravovanie“. V položkovej časti sú jednotlivé neprítomnosti pre každý kalendárny deň
napočítavané po hodinách. Za každý deň samostatne sa v súbore položiek na základe súčtu
hodín neprítomností v danom dni spočíta krátenie základného nároku na stravné jednotky,
ktoré sa prenáša do súboru hlavičiek.
V položkovej časti vstupného formulára sú prvotne napočítané za jednotlivé pracovné
dni

hodiny

neprítomností

v členení

podľa

skupín

mzdových

zložiek

definovaných

v parametroch spracovania stravovania zamestnancov. Následne sa hodiny neprítomností za
každý deň samostatne spočítajú a aktivuje sa výpočet krátenia nároku na stravné jednotky.
Po aktualizácii ktorejkoľvek neprítomnosti sa aktivuje prepočet krátenia nároku na stravné
jednotky.
Samostatne je riešené

určenie základného nároku na stravné jednotky pre

pracovníkov na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke
muža s nárokom na materské (kód vyňatia 21, 22, 23 alebo 80). V týchto prípadoch sa
určuje nulový základný nárok na stravné jednotky. Zároveň pri úprave základného nároku na
stravné jednotky nie sú zohľadnené napočítané neprítomnosti z položiek. Pri úprave
základného nároku na stravné jednotky je zohľadnený predpokladaný dátum ukončenia
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vyňatia. Pokiaľ je predpokladaný dátum ukončenia vyňatia v období z ktorého sa určí
základný nárok na stravné jednotky, pracovníkovi sa vypočíta základný nárok na stravné
jednotky na základe počtu dní za ktoré v tomto období už nebol vo vyňatí.
Pomocou tlačidla „Iné“ v hlavičkovej časti formulára je možné za jedného
zamestnanca alebo všetkých zamestnancov opakovane aktivovať určenie základného nároku
na stravné jednotky a nápočet neprítomností pre krátenie základného nároku.
4. Manuálna úprava základného nároku
Manuálna úprava základného nároku na stravné jednotky sa vykoná priamym zadaním
hodnôt do vstupného poľa „Úprava nároku (manuálna)“:
•
•

kladná hodnota=zvýšenie nároku
záporná hodnota=zníženie nároku

5. Generovanie mzdových zložiek zrážok do mesačných dát
Pri generovaní mzdových zložiek zrážok do mesačných dát je najprv potrebné zadať
obdobie, do ktorého sa majú generovať zrážky za stravné jednotky. To môže byť rovnaké
alebo vyššie ako obdobie spracovania. V prípade že obdobie do ktorého sa majú generovať
zrážky je vyššie ako obdobie spracovania, zrážky sa vygenerujú do súboru mesačných dát
zodpovedajúceho budúceho obdobia. Súbor mesačných dát zodpovedajúceho budúceho
obdobia sa v prípade potreby automaticky vytvorí. Generovanie mzdových zložiek zrážok za
stravné jednotky do mesačných dát zapíše aj dávku. Číslo dávky je odvodené od mzdovej
zložky, ktorá sa generuje do zrážky (prvé tri znaky mzdovej zložky, štandardne 962).
V závislosti od nastavenia parametrov tejto operácie sa do MSD môžu vygenerovať aj MZL
pre poskytnutie finančného príspevku.
6. Generovanie peňažných príspevkov do súboru záloh
Informácie v tomto bode sa týkajú tých prípadov, kedy je potrebné finančný príspevok
uhradiť zamestnancom samostatne v inom termíne, ako je bežný výplatný termín. To sa však
stáva zriedka.
Pri generovaní peňažných príspevkov do súboru záloh je najprv potrebné zadať (v zátvorke
sú uvedené preddefinované hodnoty):
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obdobie, do ktorého sa majú zálohy vygenerovať (bežné obdobie)
dátum za ktorý sa majú zálohy vygenerovať (1. deň bežného obdobia)
mzdová zložka zálohy ktorá sa má vygenerovať (MZL 983)
Peňažný príspevok do súboru záloh sa generuje za každého zamestnanca, ktorý má

v hlavičkovej časti formulára zadanú formu poskytnutia stravy ako „Finančný príspevok na
stravovanie“ (nenulová hodnota príslušného poľa). Hodnota

peňažného príspevku na

stravnú jednotku je odvodená z hodnoty konštanty STRLHODNFP „Hodnota finančného
príspevku“. V prípade potreby je možné pomocou zaškrtávacieho políčka pripočítať do
hodnoty peňažného príspevku generovaného do súboru záloh aj príspevok zo sociálneho
fondu, ktorého výška je stanovená hodnotou konštanty STRLPRSFSL „Príspevok zo SF na str.
Lístok.
7. Generovanie pokladničných dokladov
Informácie v tomto bode sa týkajú tých používateľov, ktorí používajú aktívne
podsystém POK (Pokladňa) a požaduje sa automatické vygenerovanie pokladničných
dokladov pre výdaj cenín (stravných lístkov).
Požiadavka na generovanie výdajových pokladničných dokladov (výdaj ceniny) je
úžívateľsky riadená pomocou zaškrtávacieho políčka. Pred samotným procesom generovania
výdajových pokladničných dokladov je potrebné nastaviť parametre prepojenia s PS
Pokladňa. Priamy prístup k parametrom prepojenia je sprístupnený pomocou tlačidla
„Parametre prepojenia s PS Pokladňa“.
POKPTH

Cesta pre dáta POK

\POK\DATAxxx

POKCPTH

Cesta pre číselníky POK

\POK\DATAxxx\CIS

POKPOKL

Pokladňa

105

POKKCE

Kód ceniny

S35

POKCPO

Kód pokladničnej operácie

VCE

Prístupnosť zaškrtávacieho poľa "Požaduje sa generovanie výdajových pokladničných
dokladov" je závislá od uloženia súborov pokladničných kníh, pokladničných dokladov a
číselníka pokladničných operácií v cestách zadaných do hodnôt uvedených parametrov.
Potrebná je tiež aktualizácia parametrov "Pokladňa", "Kód ceniny" a "Kód pokladničnej
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operácie" podľa konkrétnych požiadaviek užívateľa.
Za každého pracovníka je z podsystému MZDY vygenerovaný jeden výdajový
pokladničný doklad na ktorom množstvo vydanej ceniny zodpovedá počtu vydaných
stravných lístkov a celková suma za položku dokladu predstavuje súčin počtu vydaných
stravných lístkov a hodnoty ceniny.

Stravovanie zamestnancov od 1.1.2022
Gastrolístky aj finančné príspevky na stravovanie sa od januára 2022 zrovnoprávnili– do
výšky 55 % sumy stravného nebudú zdanené. Doteraz boli gastrolístky od dane oslobodené.
Oslobodenie od dane z príjmov sa uplatní od 1.1.2022 jednotne pre všetky formy
zabezpečenia stravy, resp. jej finančného krytia, a to aktuálne podľa Zákonníka práce najviac
do výšky 2,81 eura. Ak zamestnancom teda prispieval zamestnávateľ na jedlo alebo formou
gastrolístka nad 2,81 eura (mimo sociálneho fondu), od nového roka sa uplatní oslobodenie
len do výšky 2,81 eura (plus na príspevok zo sociálneho fondu). Čo bude (zhodne, aj v
prípade gastrolístka aj v prípade finančného príspevku) navyše, sa u zamestnanca zdaní a
zaplatia sa aj odvody. Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu zostáva naďalej
nezdanený.
Zrovnoprávnenie rôznych foriem poskytovania stravovania zamestnancov sa prejavilo v
zmene v zdaňovaní gastrolístkov. Došlo k zmene v zdaňovaní stravovacích poukážok, t.j.
gastrolístkov, ktoré už nebudú v plnej výške oslobodené od dane, ale bude sa na ne
uplatňovať hranica pre oslobodenie od dane do rovnakej sumy ako pri finančnom príspevku
na stravovanie, t.j. maximálne 2,81 EUR (55 % z 5,10 EUR – hodnoty stravného
poskytovaného na pracovnej ceste v trvaní 5-12 hodín podľa Opatrenia o sumách stravného).
Zrovnoprávnenie v zdaňovaní rôznych foriem poskytovania stravovania zamestnancov bude v
praxi vyzerať tak, že do sumy 2,81 EUR a nebude zdanený gastrolístok ani finančný
príspevok na stravovanie. Pri poskytnutí stravného nad rámec Zákonníka práce ktorý nie je
financovaný zo sociálneho fondu, pôjde o zdaniteľný príjem zamestnanca, ktorý bude
podliehať daniam aj odvodom. Daniam a poistným odvodom nebude naďalej podliehať
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zákonný príspevok zamestnávateľa a príspevok zo sociálneho fondu.
V schválenom pozmeňujúcom návrhu novely Zákonníka práce sa vypustilo riešenie výplaty
stravného spätne. Naďalej teda platí, že je potrebné zo strany zamestnávateľa zabezpečiť,
aby tak stravovacie poukážky, ako aj finančný príspevok na stravovanie boli zamestnancom
poskytované vopred, najneskôr v deň zabezpečenia stravovania. V opačnom prípade pôjde o
porušenie zákonných podmienok vyplývajúcich zo Zákonníka práce. Porušenie týchto
zákonných

podmienok

môže

mať

negatívne

daňové

dopady

na

zamestnanca

aj

zamestnávateľa - príspevky vyplácané spätne nebudú uznané za daňové výdavky.
Splnenie uvedenej požiadavky v praxi znamená, že ak sa požaduje poskytnúť finančný
príspevok od januára 2022, je potrebné jeho zálohové vyplatenie už v decembri 2021. Na
tento účel bola do distribučnej sady doplnená nová dvojica MZL:
9521-FPS-záloha,
9522-PFS-zúčt.zálohy.
Zálohu je potrebné poskytnúť pred mesiacom, od ktorého sa požaduje finančný príspevok
vyplácať vo výške určenej na počet pracovných dní v mesiaci + počet pracovných dní, po
ktorých bude pripísaná výplata (vrátane už skutočného príspevku na stravu) na účet
zamestnanca.
Príklad:
Ak chceme rozbehnúť vyplácanie FPS od januára 2022, tak je potrebné v decembri 2021 (t.j.
v novembrovej výplate) vyplatiť zálohovo finančný príspevok na počet dní 23+12=35 * suma
FPS=35 * 2,81 = 98,35 mzdovou zložkou 9521. Ak budeme vyplácať aj príspevok zo SF
(napr. vo výške 1,69), tak zálohovo poskytneme:
35 * (2,81+1,69) = 35 * 4,50 = 157,50 celú sumu MZL 9521.
Pri ukončení pracovného pomeru alebo zmene v systéme zabezpečenia stravy sa rovnaká
suma zrazí mzdovou zložkou 9522.
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Ako o FPS účtovať:

Poskytnutie zálohy na FPS nie je pre zamestnávateľa zákonný sociálny náklad, ale iba
zálohovo poskytnutá suma, ktorú bude treba v budúcnosti vrátiť alebo inak zúčtovať.
Preto sa o poskytnutom FPS zálohovo bude účtovať ako o inej pohľadávke voči
zamestnancom (účet 335). V závislosti od formy poskytnutia môžu nastať tieto alternatívy:
• Poskytnutie „cez pásku“ MZL 9521 v decembri 2021 – novembrová výplata:
o 335 / 331 zaúčtujeme do novembra 2021 so mzdami
• Priame poskytnutie bankovým prevodom v decembri 2021 mimo miezd:
o 335 / 221 zaúčtujeme do decembra
• Priame poskytnutie hotovostne cez pokladňu v decembri 2021 mimo miezd:
o 335 / 211 zaúčtujeme do decembra
Obdobne sa bude účtovať o zúčtovaní tejto zálohy v čase, keď sa ukončí pracovný pomer,
ukončí sa poskytovanie FPS alebo sa podľa vnútorných predpisov vykoná (nepovinné) ročné
zúčtovanie FPS. V závislosti od formy vyúčtovania môžu nastať tieto alternatívy (príklad pre
ukončenie pracovného pomeru v júli 2022):
• Vyúčtovanie zrážkou „cez pásku“ MZL 9522 v auguste 2022 – júlová výplata:
o 331 / 335 zaúčtujeme do júla 2022 so mzdami
• Priame vrátenie zálohy zamestnancom cez bankový prevod v auguste 2022 mimo
miezd:
o 221 / 335 zaúčtujeme do augusta 2022
• Priame hotovostné vrátenie zálohy na FPS cez pokladňu v auguste 2022 mimo miezd:
o 211 / 335 zaúčtujeme do augusta 2022
• Započítanie voči záväzkom organizácie (mimo miezd) na základe dohody:
o 3xx / 335 zaúčtujeme do obdobia, v ktorom bola dohoda o zápočte uzatvorená
Vlastné poskytnutie skutočného finančného príspevku na stravu je zákonným sociálnym
nákladom a realizuje sa MZL 763F (Fin. príspevok na stravu) a 763P (Fin. príspevok na stravu
zo Sociálneho fondu). Účtovanie bude:
• 763F
527 / 331
• 763P
472 / 331
Účtuje sa do obdobia, za ktoré je príspevok vyplatený (spolu s ostatnými zložkami mzdy).
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7. ELDP
LEGISLATÍVNY RÁMEC

Vedenie a predkladanie evidencie
◼ Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení ukladá zamestnávateľom povinnosť v
oblasti dôchodkového poistenia
◆ Viesť o zamestnancoch evidenciu
◆ Predložiť túto evidenciu pobočke SP v lehote
⧫ Do troch dní od uplatnenia nároku na dávku (dôchodok)
⧫ Do troch dní od skončenia pracovného pomeru
◼ Evidencia (nie ELDP) sa vedie po celé obdobie trvania poistenia
◼ Obsah evidencie je stanovený v §232 ods.2 zákona 461/2003

ELDP a eELDP
◼ Uvedené povinnosti zamestnávateľ plní na základe §231 ods.2 zákona 461/2003
formou, ktorú určí SP.
◼ Určenou formou do 31.12.2015 bolo tlačivo ELDP
◼ Do 30.6.2016 bolo možné použiť ELDP alebo eELDP
◼ Od 1.7.2016 pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov nad 20 je povinnosť
používať eELDP
◼ Od

1.1.2017

je

povinnosť

používať

výhradne

eELDP

platná

pre

všetkých

zamestnávateľov
◼ SP môže v závažných prípadoch udeliť výnimku.
◼ Detailný a aktuálny popis požiadaviek SP na obsah eELDP je možné nájsť na stránke
SP (napr.http://www.socpoist.sk/ext_dok-27042016---eldp---mu---01012016/61551c )
◼ Dôležitými požiadavkami sú:
◼ eELDP sa vyhotovuje za každý poistný vzťah samostatne
◼ eELDP musí obsahovať údaje za celú dobu trvania poistenia, teda aj pred
1.1.2004
◼ V eELDP musia byť rozdelené doby do dosiahnutia dôchodkového veku a po
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dosiahnutí
◼ Ak poistenie trvá v čase vyhotovenia eELDP, tak sa neuvádza dátum skončenia
poistenia, ale zaškrtne sa údaj „trvá“
◼ Údaje o VZ počas vylúčiteľnej doby sa neuvádzajú za zamestnancov
narodených po 31.12.1984
◼ RD (Rodičovská dovolenka) sa uvádza iba do 30.6.2005

Realizácia v programe MZDY:

Základná schéma spracovania eELDP v programe MZDY ja nasledovná:

Základnými princípmi pre spracovanie a podanie eELDP v programe MZDY sú:
•

Program vie zostaviť údaje pre tlač ELDP alebo podanie eELDP z archivovaných
kmeňových údajov a vypočítaných miezd a to z období, v ktorých sa program aktívne
využíval po januári 2004

•

Potrebné údaje z iných období je možné zadať manuálne (alebo načítať z iných
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vhodných zdrojov) do súboru archívnych dát pre ELDP. Tieto sa potom pri zostavovaní
eELDP použijú tak, aby vznikol jeden súbor eELDP vhodný na priame podanie na
portáli SP
•

Ak je potrebné upraviť niektoré údaje vypočítané automaticky, je možné správnu
hodnotu zapísať do súboru archívnych údajov pre ELDP. Tento záznam potom pri
zostavovaní eELDP nahradí záznam, ktorý vznikne automaticky.

•

Súbor archívnych údajov je možné aj priebežne (raz za rok) napĺňať automaticky
pripravenými údajmi a tie prípadne korigovať. Takto pripravené údaje potom môžu
pomôcť pri ľahšom zostavení eELDP v budúcich rokoch.

Príprava údajov i vlastné podanie eELDP je v programe MZDY vo voľbe
Spracovanie / Nepravidelné spracovanie / K-Podklad pre e-ELDP
V rámci výpočtu a prípravy údajov pre eELDP program vykoná nasledovné:
• Z kmeňových dát požadovaných období si vyberie základné údaje zamestnanca a pre
každý pracovný vzťah dátum vzniku a ukončenia PV
• Pre každý dátum vzniku sa potom vytvorí samostatný identifikátor poistného vzťahu
(A,B,C,D,....) a v závere sa za každý poistný vzťah vytvorí samostatný eELDP
• Ku každému poistnému vzťahu sa z výpočtových súborov požadovaných období
prevezmú údaje o započítanej dobe, vylúčiteľných dobách, dobách MD, RD,
prerušeniach poistenia, a vymeriavacích základoch
• Program údaje pospája prípadne porozdeľuje do intervalov tak, aby z nich už bolo
možné priamo vytvoriť eELDP (pri RD zohľadňuje dátum 30.6.2005, zohľadňuje dátum
dosiahnutia dôchodkového veku, ...)
• Program prevezme alebo doplní údaje, ktoré sa nachádzajú v archívnych údajoch pre
ELDP
Po príprave údajov program umožní pripravené dáta upraviť, doplniť chýbajúce (staré) dáta,
prípadne vykonať iné špeciálne úpravy, ktoré program nemohol zrealizovať a následne
program dáva možnosť priamo cez portál SP pripravený eELDP podať. Program pripravené
a upravené údaje môže pridať alebo zapísať do súboru archívnych údajov pre ELDP (takto je
možné priebežne archív údajov pre ELDP napĺňať a udržiavať).
Archívne údaje je možné zadávať a aktualizovať aj manuálne.
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Aké sú aktuálne známe problémy v oblasti eELDP?
• eELDP nie je možné podávať „po častiach“, ale podáva sa až keď treba za celé
obdobie trvania poistenia. Údaje, ku ktorým sa program nedostane, je potrebné pri
vytvorení eELDP dopísať „manuálne“ (napr. údaje spred roka 2004, údaje z iného
programu, ak došlo k výmene programu na spracovanie miezd v priebehu trvania
poistenia, ...) alebo na tento účel využiť možnosti poskytované programom MZDY
zavedením archívnych údajov pre ELDP. SP takúto možnosť nedáva.
• Lehota na podanie eELDP pri opakujúcich sa dohodách nie je úplne jasná.
• Spôsob rozdelenia VZ v mesiaci, v ktorom sa súčasne vyskytne viac prerušení a aj
zlomových dátumov (dosiahnutie dôchodkového veku), nie je jasne definovaný a
zostáva skôr na „zdravom rozume“. Programovo sa takéto prípady riešia rovnomerným
rozpočítaním mesačného príjmu na jednotlivé kalendárne dni a následne sa započítajú
do jednotlivých intervalov trvania poistenia.
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