MZDY od 1.7.2018
Zmeny v legislatíve a následné zmeny v programe MZDY FENIX Compeko.
Ďalšou zo zmien v mzdovej legislatíve, ktorá nadobúda účinnosť dňa 1.7.2018, je zmena v zákone
o sociálnom poistení, ktorou sa zavádza do života nová úľava z platenia poistného pre dôchodcov
pracujúcich na dohodu.
Úprava sa týka poberateľov
•
•
•
•
•

Starobného dôchodku
Predčasného starobného dôchodku
Invalidného dôchodku
Výsluhového dôchodku
Výsluhového invalidného dôchodku

Týka sa DoVP aj DoPČ s pravidelným aj nepravidelným príjmom. Zamestnanec si môže určiť najviac
jednu zo svojich dohôd ako zvýhodnenú. Musí u zamestnávateľa podpísať vyhlásenie (podobne ako
študent - §227a)
Oslobodenie platí do výšky príjmu 200 Eur. Pri podpísanom vyhlásení sa poistné na SP a RFS platí iba
zo sumy, ktorá presahuje 200 Eur.

Realizácia v programe MZDY
Základná filozofia riešenia vychádza zo skúseností s touto výnimkou pri brigádnickej práci študenta.
•
•
•

•

Pri podpísanej výnimke bude daný zamestnanec trvalo zaradený do kmeňa SP ako
zamestnanec s príslušnou dohodou bez dôchodkového poistenia
Ak jeho príjem v mesiaci nepresiahne 200 Eur, netreba nič meniť
Ak jeho príjem v mesiaci presiahne 200 Eur, výpočet mzdy pripraví záznam do RLFO, ktorým sa
daný zamestnanec iba na daný mesiac doprihlási na DP (vytvorí sa záznam, ktorý je prihláškou
k začiatku mesiaca a súčasne odhláškou ku koncu mesiaca)
Pri zmenách v podpísaní výnimky počas trvania dohody program na základe kmeňových dát
pripraví potrebné záznamy do RLFO.

Kmeňové dáta:
•
•

Údaje potrebné na realizáciu úľavy je možné zadať v kmeňovej obrazovke OK06, kde sa
zadáva aj údaj o platnosti výnimky aj na nasledujúci mesiac
Údaj o platnosti výnimky na bežný mesiac je možné zadať aj v režime vstupu mesačných
mzdových zložiek – v aktualizácii kmeňa

Pomôcka pre nastavenie údaja „Zrážať poistné“
• Pomôcka má nové zaškrtávacie políčko „Dohody – výnimka z platenia DP“
• Údaj sa preberá z nastavenia kmeňových dát
• používa sa pri vytvorení ponuky na štandardné zrážanie poistného do jednotlivých fondov.

Výpočet mzdy
• Výpočet mzdy zohľadňuje nastavenie platnosti výnimky pre bežný mesiac a adekvátne stanoví
správny vymeriavací základ aj odvody do príslušných fondov
• V prípade platnosti výnimky a presiahnutia limitného príjmu (200 Eur) program pripraví
záznam do RLFO na dočasné doprihlásenie daného pracovníka na platenie DP iba v danom
mesiaci
Zostavenie výkazov:
Pri zostavovaní MVP (pravidelný príjem – červený) program určí kódy pre tlačovú verziu aj XML verziu
výkazu takto:

Pri zostavovaní VPP (nepravidelný príjem – zelený) program určí kódy pre tlačovú verziu aj XML verziu
výkazu takto:

Príklad:
•
•
•
•
•

Dohoda o pracovnej činnosti trvá od 1.5.2018
K 1.7.2018 dôchodca podpísal a odovzdal vyhlásenie o výnimke
V mesiaci 2018/07 dosiahol príjem 180,00 Eur
V mesiaci 2018/08 dosiahol príjem 180,00 Eur
V mesiaci 2018/09 dosiahol príjem 280,00 Eur

•

Spracovanie za jún:
o Do kmeňových údajov zapíšeme uplatnenie výnimky v budúcom období
o RLFO: OD typ 21/ZECD2DPP k 1.7.2018 (vytvorí sa z kmeňových údajov)
Spracovanie za júl 2018:
o MVP: typ 55/ZECD2B, osobný rozsah: 0000110, VZ pre SP=0,00 €
Spracovanie za august 2018:
o MVP: typ 55/ZECD2B, osobný rozsah: 0000110, VZ pre SP=0,00 €
Spracovanie za september 2018:
o RLFO: PA typ 21/ZECD2DPP začiatok 1.9.2018 koniec 30.9.2018 (vytvorí sa počas
výpočtu)
o MVP: typ 51/ZECD2V, osobný rozsah: 0100111, VZ pre SP=80,00 €

•
•
•

Poznámka:
Všetky uvedené RLFO aj MVP vytvorí program v tvare XML, ktorý je vhodný na priame podanie cez
portál SP. Ak sa v tom istom období vytvára aj RLFO aj MVP, je potrebné najprv podať RLFO a až potom
MVP.
Ak podávate RLFO manuálne (nie z programu), odporúčame dodržať metodiku podporovanú
programom.

Typy poistných vzťahov
V nasledujúcich tabuľkách je súpis jednotlivých poistných vzťahov, ktoré program používa a všetky
zviazané kódy, ktoré sa používajú
• v kmeňových údajoch (KÚ)
• v záznamoch RLFO
• v záznamoch MVP a VPP.
• Stĺpec VY označuje platnosť výnimky
• Stĺpec nad lim. označuje stav, kedy príjem (vymeriavací základ) v danom mesiaci presiahol
limit pre úľavu
• Kód v stĺpci XML sa používa v elektronickej verzii príslušného dokumentu.

