MZDY V18.01 – SP04
Aktualizácia UPDATE Vám umožňuje tieto úpravy:

MZDOVÁ AGENDA
Táto aktualizácia programu sa týka legislatívnych zmien platných od 1. 7. 2018.

Legislatívne zmeny platné od 1. 7. 2018
S účinnosťou od 1. 7. 2018 sa zavádzajú nové pravidlá pre platenie poistného do Sociálnej poisťovne a do
zdravotnej poisťovne z dohôd dôchodcov. Zmeny sa týkajú dôchodcov poberajúcich :
- starobný dôchodok ( TypZam = D),
- predčasný starobný dôchodok (TypZam = E, F),
- invalidný dôchodok, už pri poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 40% (TypZam = M, I),
- výsluhový dôchodok, ak dovŕšili dôchodkový vek (TypZam = V),
- invalidný výsluhový dôchodok (TypZam = Y)
Od 1. 7. 2018 si dôchodcovia, pracujúci na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu o pracovnej činnosti,
môžu uplatniť výnimku z dôchodkového poistenia (podobne ako študenti na DoBPŠ). Potom sa na nich
nebude vzťahovať povinné dôchodkové poistenie - starobné poistenie, invalidné poistenie a rezervný fond
solidarity do sumy 200,00 €. Pri uplatnení výnimky sa poistné na dôchodkové poistenie platí len v prípade,
že mesačný príjem presiahne sumu 200,00 €. V prípade dohody o vykonaní práce s nepravidelným
príjmom, pri ktorej si dôchodca uplatní výnimku, sa dôchodkové poistenie platí len z tej časti príjmu, ktorá
v priemere na mesiac presahuje 200,00 €. Z celej sumy odmeny na dohodu sa naďalej platí úrazové a
garančné poistenie.
Ak si dôchodca chce uplatniť výnimky z dôchodkového poistenia, musí podpísať vyhlásenie v súlade s §
227a ods. 2 zákona o sociálnom poistení. Uplatniť výnimku si dôchodca môže len na jednu dohodu
mesačne. Ak si toto právo uplatní najneskôr v deň vzniku právneho vzťahu, uplatní ho zamestnávateľ od
začiatku právneho vzťahu, inak ho uplatní od nasledujúceho mesiaca. Ak dohoda začala pred 1. 7. 2018 a
aj po 1. 7. 2018 si chce dôchodca na túto dohodu uplatniť výnimku už od 1. 7. 2018, musí to oznámiť
písomne zamestnávateľovi najneskôr 30. 6. 2018.
Ak si dôchodca výnimku neuplatní, do SP sa platí poistné z plného vymeriavacieho základu na starobné,
prípadne invalidné poistenie, úrazové a garančné poistenie a príspevok do rezervného fondu solidarity.
Najväčšia zmena je pre poberateľov predčasných starobných dôchodkov. Od 1. 7. 2018 bude osoba
pracujúca na dohodu, ktorej bol priznaný predčasný starobný dôchodok a ktorá si uplatní výnimku, povinne
dôchodkovo poistená z dohody, len ak jej mesačný príjem (resp. priemerný mesačný príjem pri
nepravidelnom príjme) presiahne 200,00 €.
Ak bude poberateľ predčasného starobného dôchodku od 1. 7. 2018 pracovať na dohodu a uplatní si
výnimku z dôchodkového poistenia, Sociálna poisťovňa mu nepozastaví výplatu predčasného starobného
dôchodku. Výplata predčasného starobného dôchodku bude pozastavená od mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom úhrn príjmu z tejto dohody v príslušnom roku presiahol sumu 2 400,00 € (§ 67 ods. 6

zákona). Nárok na obnovenie výplaty takto pozastaveného dôchodku opätovne vznikne od januára
nasledujúceho roka. Zamestnanec, ktorý je poberateľom predčasného starobného dôchodku, je povinný
oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do ôsmich (8) dní
odo dňa vzniku tejto skutočnosti (§ 23 ods. 6).
V programe je potrebné zmeniť príznak pre „TypZam“ z „E“ na „F“ - „Priznaný predčasný dôchodok“.
Keďže v prípade správneho výpočtu poistného na ZP sa legislatívne rozlišuje „Priznaný dôchodok“ od
„Poberateľa dôchodku“, v programovom vybavení sme túto skutočnosť akceptovali vytvorením nového
príznaku pre položku „TypZam“ a to kód „F“ - „Priznaný predčasný dôchodok“, ktorý je odlišný od príznaku
„E“ - „Poberateľ predčasného dôchodku“.
Z pohľadu zdravotného poistenia sa teda za zamestnanca nebude považovať len taký zamestnanec na
dohodu, ktorému bol predčasný starobný dôchodok (PSD) priznaný a reálne ho aj poberá. Od momentu,
kedy je mu vyplácanie PSD pozastavené (hoci mu je PSD stále priznaný), ho už treba prihlásiť na ZP ako
zamestnanca a platiť poistné do ZP.

Zmeny v programe
Osobné údaje
1. Rozšírená položka TypZam o príznak F predčasného dôchodku.

Priznaný predčasný dôchodok. Príznak E -

Poberateľ

2. V osobných údajoch na 4. strane pre dohody dôchodcov ( KČ = D, E a TypZam= D, V, M, I, Y, N, E, F ) je
potrebné správne nastaviť príznak „Výnimka DP“ :
NA - ak si dôchodca na dohodu neuplatní výnimku z platenia dôchodkového poistenia,
AN - ak si dôchodca na dohodu uplatní výnimku z platenia dôchodkového poistenia a jeho príjem je max
200,00 € /mes,
AA - ak si dôchodca na dohodu uplatní výnimku z platenia dôchodkového poistenia a jeho príjem je vyšší
ako 200,00 € /mes.
3. Doplnené položky - Príznaky pre výpočet príplatkov za nadčasy, nočnú prácu, soboty, nedele. Bližšie
informácie získate stlačením F1 na príslušnej položke, nájdete ich v osobných údajoch na 3. strane.
- pre nočnú prácu: B - Bežný zamestnanec, R - Rizikové práce, P - Prevažná časť práce je v noci
- pre soboty : B - Bežný zamestnanec, P - Prevažná časť práce je v sobotu
- pre nedele : B - Bežný zamestnanec, P - Prevažná časť práce je v nedeľu
- pre nadčasy: B - Bežný zamestnanec, R - Rizikové práce
4. Vyhlásenie na uplatnenie výnimky z dôchodkového poistenia nájdete vo voľbe Osobné údaje - Výpis/tlač Výpis/tlač Osobné údaje - tlač dohody, Oznámenia, podľa výberu - Oznámenie a čestné vyhlásenie §227a.
5. Upravená tlač pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, príkaznej zmluvy,
dohody o brigádnickej práci študenta. Doplnený odsek podľa zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov.
6. Doplnená tlač - Súhlas so spracovaním osobných údajov.
7. Pred tlač Potvrdenia o zamestnaní je doplnená možnosť zadať doplňujúci text, ktorý sa vytlačí v časti Ďalšie
oznámenia organizácie.
Mzdová agenda
1. Upravený výpočet odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne pre dohody dôchodcov.
2. Prihlásiť dôchodcu na dôchodkové poistenie je možne pomocou voľby Spracovanie výkazov - Sociálna poisťovňa Registračný list FO - Príprava podkladov - Prihláška do sociálnej poisťovne - Dohody - prihlásenie na DP.
3. Odhlásiť dôchodcu z dôchodkového poistenia je možné pomocou voľby Spracovanie výkazov - Sociálna poisťovňa Registračný list FO - Príprava podkladov - Odhláška zo sociálnej poisťovne - Dohody - odhlásenie z DP.

4. Aktualizovaný export MVP a VP do SP platný od 1. 7. 2018.
5. Aktualizovaný export RLFO do SP platný od 1. 7. 2018.
6. Výnimočne aktualizovaný Výkaz preddavkov zdravotných poisťovní tlač do FormEdik pre ZP Dôvera, VšZP
a ZP UNION.
7. Aktualizované Potvrdenie o príjme platné od 1. 6. 2018.
8. Exekúcie - Aktualizovaná suma životného minima pre Exekúcie.
- životné minimum plnoletá fyzická osoba 205,07 €,
- životné minimum ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba 143,06 €,
- životné minimum dieťa 93,61 €.
Podľa zmeny životného minima sú aktualizované aj základné nepostihnuteľné sumy platné od 1. 7. 2018 do
30. 6. 2019. Suma, nad ktorú sa zráža bez obmedzenia: 307,60 € (150% životného minima plnoletej FO).
V prípade nových poznatkov Vás budeme obratom informovať na našom webovom sídle:
www.ifosoft.sk. Ak by ste sa dostali k novým poznatkom Vy, prosíme Vás o zaslanie informácie na našu
emailovú adresu ifosoft@ifosoft.sk.
Vaše nejasnosti a otázky týkajúce sa softvéru volajte na telefónne čísla: 051/77 10 543, 77 10 497
alebo pošlite email na vyššie uvedenú adresu.

