
  

                                                Legislatívne zmeny od 1.1.2022

Po mesačnej uzávierke za mesiac december a po nahraní poslednej verzie je potrebné  zavrieť
program a znovu ho spustiť. Ak ste verziu nahrali pred mesačnou uzávierkou stačí po uzávierke
program zavrieť a znovu ho spustiť. Legislatíva je správne nahraná keď pri spustení programu
sa zobrazí oznam:

                                  

                     
 Po nainštalovaní verzie dať prepísať vzory výstupov:

                                            Služby  - Import,export – Import – Vzory výstupov 

Pred spracovaním januárových miezd je potrebné
vygenerovať   kalendáre na rok 2022,  základný aj

všetky podrobné kalendáre !!!
  

Kalendáre generujete pomocou klávesy Page Down tak, že si cez
úpravu kalendára otvoríte každý podrobný kalendár a prejdete
klávesou Page Down celý rok.  Základný kalendár prechádzate
klávesou Page down.

Nezabudnúť skontrolovať  sviatky, v kalendári musia byť označené P  a úväzok
0,00 hod.



  V kmeňových údajoch skontrolovať nároky a zostatky dovoleniek ( nárok a zostatok je
možné  upraviť  pred  výpočtom   mesačných  údajov  za  mesiac   január  ).  Podrobnejšie  o
dovolenkách nájdete v  príručke, ktorá je súčasťou programu:  Služby – dokumentácia.

DANE:
- v personalistike  vo výstupoch ( lišta nad zamestnancami )  žiadosť na ročné zúčtovanie dane za rok 
2021 
                                      zostavy:    ročné zúčtovanie  2021
  
                                                      
                                                         
- nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa mení na  381,61  € mesačne
- daňový bonus sa mení:
    23,57 € mesačne  na dieťa od 15 rokov veku
    43,60 € mesačne  na dieťa od 6 do 15 rokov veku
    47,14 € mesačne  na dieťa do 6 rokov veku
     
- 19 %  preddavky na daň sa zrážajú  do výšky základu dane  3.212,75 € , nad tento príjem sa zdaňuje 
25 % daňou

Daňové tlačivá:

                    Mesačný prehľad na rok 2022 sa nemení 
                      Hlásenie ročné za rok 2021 sa mení 
                      Potvrdenie o zdaniteľnej mzde na rok 2022 sa mení 
                      Vyhlasenie na 2  %  za rok 2021 sa mení
Na ročné zúčtovanie dane  za rok 2021 bude samostatný popis.
     
MAXIMÁLNY  VYMERIAVACÍ  ZÁKLAD NA  SOCIÁLNE   POISTENIE:

-  maximálny VZ sa mení na  7. 931,- €  mesačne

 MINIMÁLNA MZDA:

  -  646,- €  za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
  -  3,713 €  za každú hodinu odpracovanú zamestnancom

 V parametroch - príplatky a nadčasy, kto používa a nemá stanovené vlastné parametre  treba si  
skontrolovať a v prípade potreby upraviť cez opravu záznamu:
   
  mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas
-  25% priemerného zárobku
-  35% priemerného zárobku, ak zamestnanec vykonáva rizikové práce

  mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok
- 100% priemerného zárobku
- 3,58 € pri práci na dohodu



  mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu
- 1,79 €
- 1,61 € - pokiaľ sa práca vykonáva pravidelne v sobotu

   mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu
- 3,58 €
- 3,22 € - pokiaľ sa práca vykonáva pravidelne v nedeľu

   mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu
- 1,43 €
- 1,79 € - rizikové práce
- 1,25 € - prevažná časť práce v noci

 

   mzdové zvýhodnenie za sťažený výkon práce

- 0,72 €

    pracovná pohotovosť na pracovisku

- 0,720 € - pohotovosť neaktívna mimo  pracoviska
- 3,713 € - pohotovosť neaktívna na pracovisku    zmena !

 
                         

 DOHODY:
                      
- hranica príjmu pri uplatnení výnimky z dôchodkového poistenia ostáva   200,- €

 DLHODOBO   NEZAMESTNANÝ a NAJMENEJ ROZVINUTÉ OKRESY:

-  hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka  pri odvodoch pre pracovný pomer, ktorý vznikne v 
roku 2021  je  731,64 €
-  hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka  pri odvodoch pre pracovný pomer, ktorý vznikne v 
roku 2022  je  759,11 €

 POZOR: odvodová úľava platí len do 28.2.2022. Od 1.3.2022 je odvodová úľava zrušená. 
 



 DVZ :

- najvyšší  možný DVZ  pre výpočet náhrady príjmu na rok 2022 pri PN je 74,4986 €

 Upozornenie:  zostava DVZ ( vo výstupoch ) vzhľadom na rôzne rozhodujúce obdobia pre výpočet 
DVZ zamestnanca je len informatívna.
  

  ODVODOVÁ   ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA  ZDRAVOTNÉ POISTENIE  :
 
- naďalej ostáva 380,- € mesačne

 ROČNÝ  VÝKAZ o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným 
postihnutím

-  upravený na rok 2021, použije sa zostava na  rok 2020

- nachádza sa vo výstupoch – Výkaz o práci

                                             Podrobnejší popis v príručke - Výstupy

 Povinné príspevky do II. piliera: 

- 5,5 %

 Životné minimum:

- platné od 1.7.2021 do 30.6.2022 – 218, 06€

 Mesačné údaje:

- nová položka  Nepeňažné plnenie – podľa §5 ods. 7o zákona o dani z príjmov . Príjem do výšky  
500,- € ročne  je oslobodený od dane  a odvodov, pokiaľ  na strane zamestnávateľa nie je uznaným 
daňovým výdavkom . Zadáva sa len suma, ktorá sa nevypláca, len eviduje. 
Predmetom dane, vymeriavacím základom na zdravotné a sociálne poistenie je čiastka, ktorá presiahne
sumu 500,- € ročne.  

Mesačný výkaz ZP:

od 1.1.2022 platí nová štruktúra elektronického mesačného výkazu na zdravotné poistenie. 
 Zostava ostáva nezmenená.


	Povinné príspevky do II. piliera:

