MZDY V20.01 – SP04
Aktualizácia UPDATE Vám umožňuje tieto úpravy:

MZDOVÁ AGENDA
UPOZORNENIE: Pokiaľ ste ešte výkazy do SP za 03/2020 neodoslali, aktualizáciu si NEINŠTALUJTE,
nakoľko výkazy za 03/2020 musia byť odoslané v starej verzii xml do SP! Až po odoslaní výkazov za
03/2020 si nainštalujte aktualizáciu SP04!
1. Na základe schválenej novely zákona o sociálnom poistení účinnej od 1.4.2020 „Osobitné sociálne poistenie“, sme
aktualizovali MVP a VP + export do SP vo formáte xml. V tejto súvislosti boli upravené všetky tlačové zostavy (mzdové
listy, rekapitulácie, výplatné pásky a iné), kde sme doplnili novú položku v zmysle spomínanej novely zákona.
2. Zapracovaný výpočet náhrady v zmysle novely zákona č. 66/2020 Z. z.
3. Vzdialená podpora bola rozšírená o program imPcRemot. TeamViewer aj naďalej zostáva k dispozícii.
Poznámka: Na nasledujúcej strane tohto dokumentu je stručný popis k novele zákonov.
Upozorňujeme Vás na sledovanie nášho webového sídla www.ifosoft.sk, kde budú uverejňované zmeny
programového vybavenia. Nájdete na ňom aj ponuku termínov školení k mzdovej agende IFOsoft.
Ak vo voľbe Konfigurácia a údržba systému – Konfigurácia programu – Kontrola SP na www.ifosoft.sk ste
zadali„A“, program vykoná automatickú kontrolu aktualizácií (SP) na webovom sídle www.ifosoft.sk a to pri prvom
štarte programu mzdy v danom dni. Podmienkou automatickej kontroly aktualizácií je okrem spomínaného príznaku
„A“ aj prístup na internet – počítač musí byť pripojený na internet. Avšak aj v tomto prípade sa môže stať, že po
zverejnení našej aktualizácie miezd, napr. FSSR vydá usmernenie nasledujúci deň po našej aktualizácii. V takomto
prípade zmenu operatívne doplníme do existujúcej aktualizácie (o čom Vás budeme informovať aj na našom webovom
sídle). V danom prípade bude potrebné znova nainštalovať aktuálnu aktualizáciu SP01. Samozrejme spomínaná úprava
bude súčasťou aj nasledujúcej aktualizácie SP02, ktorá však nemusí byť sprístupnená obratom po zverejnení opravy
FSSR.

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 e-mailovú adresu
ifosoft@ifosoft.sk.
Vaše nejasnosti a otázky týkajúce sa softvéru volajte na telefónne čísla: 051/77 10 543, 77 10 497 alebo
pošlite e-mail na vyššie uvedenú adresu.

Novela zákona o sociálnom poistení účinnej od 1.4.2020
Od 1.4.2020 nadobúda účinnosť novela č. 393/2019 Z. z. zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii, ktorá upravuje
osobitné sociálne poistenie príslušníkov obecnej polície a zavádza novú dávku osobitného sociálneho poistenia pre
príslušníkov obecnej polície. Poistné na príspevok platí príslušník obecnej polície, ktorého pracovný pomer v obecnej
polícii trvá. Sadzba poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície je 3 % z vymeriavacieho základu určeného
podľa § 138 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Osobitné poistenie obecného policajta platí len
zamestnanec, zamestnávateľ poistné neplatí.
Úpravy v programe :
1. v osobných údajoch na 3.strane pribudla nová položka „Príslušník Obecnej polície A/N.

2. Vo výpočte miezd na 3.strane je doplnené Osobitné sociálne poistenie „OS.sociálne poi.“ Toto poistenie ( 3% z
vymeriavacieho základu ) bude vypočítavané len pre zamestnancov, ktorí majú v osobných údajoch zadané Príslušník
Obecnej polície „A“ . ( bod1.)

3. Upravené tlačové zostavy - vo všetkých bolo doplnené Osobitné sociálne poistenie pod skratkou OSP.

4. Aktualizovaný výkaz do sociálnej poisťovne. Je upravený MVP a VP + export do SP vo formáte xml.
V tejto aktualizovanej podobe je možné poslať výkaz až za 4.2020.

Novela Zákonníka práce bola prijatá v NR SR 2.4.2020 zákonom č. 66/2020 Z. z. účinná od 4.4.2020.
Na základe tejto novely zákonníka práce bol upravený výpočet miezd. Úprava sa týka výpočtu náhrady mzdy za
prekážku na strane zamestnávateľa podľa § 250b ods. 6 (teda vo výške 80 %). V § 250b ods. 6 Zákonníka práce sa
ustanovuje, že náhrada mzdy nesmie byť nižšia ako minimálna mzda, ktorá je ustanovená právnym predpisom (pre
rok 2020 nariadením vlády SR – 3,333,- eur/hodina). Ak by 80% dovolenkového priemeru bolo menej ako 3,333 eur
na výpočet náhrady mzdy sa použije minimálna mzda 3,333 eur/hodina.
Pri výpočte náhrady mzdy za prekážku na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 4 ostáva výpočet nezmenený.

Pre Verejnú Správu (Pracovnoprávne vzťahy sa riadia „V“ - zákonom o verejnom záujme).
Pri uplatnení § 250b ods. 6 program nedopočíta celkový príjem do výšky funkčného platu.

