
  

                                                Legislatívne zmeny od 1.7.2022 
                                         a úprava programu
                                            verzia: 1.0.61.1337

Po mesačnej uzávierke za mesiac jún a po nahraní poslednej verzie z www.proces.sk/mzdy, 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 ak pri
spustení programu sa zobrazí oznam:

                    

                     
           
                                   Od 1.7.2022 sa mení suma životného minima na 234,42 € 

  Po nahraní verzie je potrebné si v:  Parametre – Základné parametre – Údaje pre daň, skontrolovať 
správne nahranie verzie.

        Po nahraní verzie je potrebné dať prepísať vzory výstupov:
                            Služby – Import, export – Import - Vzory výtupov – všetky 
  

ŠKOLSTVO:

- doplnené tabuľky s tarifnými platmi platné od 1.7.2022

  Potrebné spustiť script Tarify0722.sql. Po inštalácii verzie  sa nachádza v adresári
C:\Program Files\proces_loader_mzdy\program\ddl_script\tarify. 

Script sa spúšťa pravým tlačidlom myšky na slove Databáza pri spustení programu a Spustenie scriptu.
Po nahraní scriptu zavrieť a znovu spustiť program. 
    Je potrebne skontrolovať, nakoľko v tabulke boli zrušené dve triedy ( pri  zrušenej triede zostane v 
kmeňových údajoch 0)
V kmeňových údajoch treba prekliknúť ( entrom )  platovú triedu a platový stupeň.

   Pokiaľ  sa tarify nezmenia je potrebné skontrolovať či v personalistike je zadaná kategória 
pracovníka.



  Od 1.7.2022  sa mení výpočet a výška daňového bonusu:

- 40,- €  ak dieťa dovŕšilo 15 rokov veku

- 70,- €  do dovŕšenia 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 
15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k 
stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu. 

 Od 1.7.2022 sa neposudzuje podmienka výšky zdaniteľného príjmu  (323,- € mesačne), ale pri 
mesačnej sume daňového bonusu na deti nesmie prekročiť sumu určenú ako stanovené percento 
čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti zamestnanca. 

Percento v závislosti od počtu vyživovaných detí:

•1 dieťa : 20 %
•2 deti :    27 %
•3 deti :    34 %
•4 deti :    41 %
•5 detí :    48 %
•6 a viac detí : 55 %

Zároveň,  ale  ak  by  vyšiel  nárok  na  DB  vyšší  podľa  zákona  platného  do  30.6.2022,  vyplatí  sa
zamestnancovi daňový bonus podľa predpisov platných do 30.6.2022.

Podmienky priznania daňového bonusu do 30.6.2022:
- zdaniteľný príjem zamestnanca je aspoň 323 € a výška daňového bonusu na dieťa je :

•23,57 € - deti nad 15 rokov
•43,60 € - deti nad 6 rokov do 15 rokov, vrátane mesiaca, kedy dieťa dovŕšilo 15 rokov
•47,14 € - deti do 6 rokov, vrátane mesiaca, kedy dieťa dovŕšilo 6 rokov

 
 
           V personalistike  pribudla položka  Počet vyživovaných detí

    Do položky teraz automaticky dopíše počet detí, ktoré poberajú daňový bonus. Pri zadaní nových 
detí položku bude treba vyplňať.

 Je potrebné pred výpočtom mesačných údajov skontrolovať počet vyživovaných detí pre
správny výpočet daňového bonusu!



V personalistike – vo výstupoch – nová zostava -  Vyplatený daňový bonus 2022

 V parametroch  – Údaje pre daň –  pridané nové  parametre pre výpočet daňového bonusu 

   Pripravuje sa :   

- nové tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch ...

 Citujem z 19/DZPaU/2022/I - Informácia k zákonu č. 232/2022 Z. z. o financovaní 
voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov – vydaného FR SR
19.7. 2022: 
Vzhľadom na zmeny týkajúce sa výpočtu sumy daňového bonusu od 01.07.2022, Finančné 
riaditeľstvo SR podľa ZDP určuje od 01.07.2022 na zdaňovacie obdobie roku 2022 nový vzor tlačiva 
„Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 
ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), za 
zdaňovacie obdobie .......“ - POT39_5v22júl-december. Vzor je uvedený v prílohe tejto informácie.
Použitie vzoru tlačiva „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a 
ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“) za zdaňovacie obdobie...... – POT39_5v22“ 
2021.11.05_Potvrd_POT39_5v22.docx (live.com), ktorého vzor Finančné riaditeľstvo SR určilo v 
prílohe č. 1 Informácie 35/DZPaU/2021/I o určení vzorov tlačív používaných v súvislosti s príjmami 
zo závislej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
platných od 01.01.2022 sa akceptuje za zdaňovacie obdobie 2022 aj po uverejnení tejto informácie, ak 
bolo zamestnávateľom vystavené pre zamestnanca, ktorý si neuplatňuje nárok na daňový bonus po 
30.06.2022, t. j. za mesiace júl až december 2022.

   O úprave budem informovať.


