MZDY V19.01 – SP02
Aktualizácia UPDATE Vám umožňuje tieto úpravy:

MZDOVÁ AGENDA
1. Upravená oprava výkazu do ZP, keď ten istý subjekt má rôzne Identifikačné číslo v každej ZP. Pokiaľ vo výkaze
Nebude Identifikačné číslo vyplnené, prenesie sa z konfigurácie programu.
2. Upravená oprava RZD, je možnosť opraviť niektoré príznaky: „Vyhlasujem že som daňovník s obmedzenou
daňovou povinnosťou .…“ a „III. časť Uplatnenie DB na vyživované deti...“
3. Upravený výpočet pre 13. plat v zmysle legislatívy platnej od 1.3.2019. Z toho dôvodu bol upravený aj „Prehľad o
zrazených a odvedených preddavkoch ...“
4. Upravený export z Osobných údajov do formátu CSV.
5. Upravené generovanie výkazu do ZP pre príjem vyplatený po skončení PP.
6. Výška daňového bonusu na dieťa do 6 rokov veku sa od 01.04.2019 zvyšuje na dvojnásobok (t.j. 44,34 €).
Poslednýkrát sa takto zvýšený daňový bonus uplatní za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov veku.
7. 13. plat už nemusí byť poskytnutý zamestnancovi vo výške jeho priemerného mesačného zárobku, ale
minimálne vo výške 500 €, pričom celých týchto 500 € bude od dane oslobodených. Iba pripomíname, že 13. plat už
nepodlieha zdravotným odvodom. Odvody do Sociálnej poisťovne sa z 13.platu platia. Ostatné podmienky na
vyplácanie 13.platu ostali nezmenené. To znamená :
- vyplatený vo výplate za 5. 2019
- pracovnoprávny vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. 4. 2019 trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov.
5. Od 1.5.2019 sa zvyšujú príplatky za prácu v sobotu, v nedeľu, v noci.
Mzdové zvýhodnenie za prácu
1.1.2019 - 30.4.2019
01.05.2019 - 31.12.2019
v sobotu

0,7473 (25 % min. mzdy)

1,4945

(50 % min. mzdy )

v nedeľu

1,4945 (50 % min. mzdy)

2,989

(100 % min. mzdy)

v noci

0,8967 (30 % min. mzdy)

1,1956

(40 % min. mzdy)

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.

