
MZDY  V22.01 – SP04

Aktualizácia UPDATE Vám umožňuje tieto úpravy:

MZDOVÁ AGENDA

1. Upravený výpočet DB na deti v zmysle novely zákona o DP účinnej od 01.0.7.2022
2. Upravené parametre pri odosielaní výplatnej pásky z účtu Google. V súvislosti s touto zmenou na strane Googlu je
potrebné si nastaviť  v účte Google podľa popisu napr. na tomto linku:
https://support.google.com/accounts/answer/185833?hl=sk 
3. Aktualizovaná suma životného minima od 01.07.2022, ktorá je 234,42 eura.
4. Aktualizované stupnice platových taríf pre Verejnú správu.
5. Aktualizované číselníky stredných a vysokých škôl z TREXIMY.
6. Aktualizované Potvrdenie o príjme... platné od 01.07.2022.

Daňový bonus (DB) na deti.

! Po nahratí update zvoľte voľbu  Mzdová agenda - Vstup údajov, výpočet mzdy - prenos údajov z 
databázy detí. 

DB od 1. 1. 2022 do 30.6.2022
- 47,14 EUR na dieťa do 6 rokov
- 43,60 EUR na dieťa od 6 rokov do 15 rokov
- 23,57 nad 15 rokov

Ak je na dieťa od 6 rokov do 15 rokov poskytnutá dotácia na stravovanie  podľa §4 ods.3 písm. c) daňový bonus na
toto dieťa nepatrí.  Podmienkou na vyplatenie DB je, že daňovník musí dosiahnuť zdaniteľné príjmy vo výške 323
EUR/mes

DB od 1.7.2022 do 31.12.2022

od 1.7.2022 dochádza ku zmenám vo vyplácaní daňového bonusu na dieťa.

-70 EUR na dieťa do 15 rokov
- 40 EUR na dieťa od 15 rokov
Ak je na dieťa do 15 rokov poskytnutá dotácia na stravovanie  podľa §4 ods.3 písm. c) daňový bonus na toto dieťa
nepatrí. 

https://support.google.com/accounts/answer/185833?hl=sk


DB je najviac :   ČZD - čiastkový základ dane
- 20% ČZD pri 1 dieťati
- 27% ČZD pri 2 deťoch
- 34% ČZD pri 3 deťoch
- 41% ČZD pri 4 deťoch
- 48% ČZD pri 5 deťoch
- 51% ČZD pri 6 a viac  deťoch

Pre  obdobie  od  1.7.2022  do  31.12.2022  sa  použije  ten  spôsob  výpočtu  výšky  DB,  ktorý  je  pre  zamestnanca
výhodnejší. 

Program vypočíta výšku DB podľa zadaných detí  do 30.6.2022 aj od 1.7.2022 a na uplatnenie vyberie
vyšší DB.

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.
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