MZDY od 01.01.2011
Zmeny
JURA – MZDY V7.30
1. sa mení výška minimálnej mzdy na sumu 317,00 €/mes.; 1,822 €/hod..
2. nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na sumu 296,60 €/mes.. 3559,30 €/rok
3. maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie na sumu 2 233,50 €/mes..
4. Je zrušený minimálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie. Z tohto dôvodu sa už tiež
nebude platiť odvod na zdravotné poistenie z minimálneho VZ zo zložiek mzdy prac. voľno žiadané
(neplatené) a neospravedlnená absencia.
5. sa ruší v programe mzdy zrážková daň. To znamená, že aj zamestnanci, ktorí si neuplatňujú
nezdaniteľnú časť základu dane ani daňový bonus a majú príjem do 165,97 €, budú mať príjem
zdanený preddavkovou daňou.
6. neplatí poistenie v nezamestnanosti zamestnanec, ktorý poberá invalidný dôchodok s invaliditou
od 40 % - 70% a zároveň má dovŕšený dôchodkový vek.
7. pribudla nová zložka mzdy "vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste". Zložka mzdy je zdanená
aj s odvodmi na zdravotné a sociálne poistenie.
8. Pracovné pomery "Spoločník bez PP" a "Štatutár bez PP" sú premenované na "Spoločník",
"Štatutár". V týchto pracovných pomeroch bol pridaný prepínač s dvoma možnosťami a to
"pravidelný príjem" a "nepravidelný príjem". Podľa tohto sa budú títo zamestnanci vykazovať
odlišne na výkazoch do Sociálnej poisťovne a tiež sa budú u nich vypočítavať rozdielne odvody na
sociálne poistenie.
9.sa pre spoločníkov a štatutárov s pravidelným mesačným príjmom počítajú odvody na
Sociálne poistenie okrem úrazového a garančného poistenia. Pre spoločníkov a štatutárov s
nepravidelným príjmom sa počítajú odvody na starobné poistenie, invalidné poistenie a do
rezervného fondu solidarity. Odvody pri nepravidelnom príjme sú vypočítané tak, že sa
vymeriavací základ rozpočíta na všetky mesiace od začiatku roka, v ktorých ešte nebol odvedený
odvod z maximálneho vymeriavacieho základu.
10.Vymeriavací základ pri výpočte sociálneho poistenia sa od 01. 01. 2011 zaokrúhľuje na dve
desatinné miesta nadol.
11.Odvody do Sociálnej poisťovne sa od 01. 01. 2011 zaokrúhľujú na dve desatinné miesta
nadol, rovnako ako odvody na zdravotné poistenie.
12. Zmena určenia rozhodujúceho obdobia pri výpočte náhrady príjmu počas PN od 1.1.2011.
Rozhodujúce obdobie sa určí podľa toho, či nemocenské poistenie trvalo menej alebo viac ako
90 dní.
13. Denný vymeriavací základ pri výpočte náhrady príjmu počas PN zaokrúhľuje na 4 des.
miesta nadol (do 31.12.2010 sa zaokrúhľuje na 4 des. miesta nahor).
14. Od 01. 01. 2011 bude vstupovať do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie príjem aj
z nasledovných zložiek mzdy:
a/ vernostný prídavok

b/ odmena spoločníka,
c/ odmena štatutára,
d/ pracovná pohotovosť mimo pracoviska – neaktívna,
e/ odstupné, odchodné,
f/ odmena pri prac. jubileu,
g/ odmena pri živ. Jubileu,
h/ ceny a výhry nad 165,97 EUR,
i/ cestovné a stravné nad zákon,
j/ príspevok zo SF zdaň. Preddavkom,
k/ príspevok zo SF pri živ. al. prac. Jubileu,
l/ nepeňažný príspevok zo SF,
m/ fiktívny príjem,
n/ finančný príspevok na stravu – zdaň.
o/ ostatné finančné príspevky.
15. vstupuje príspevok za organizáciu na účelové sporenie a životné poistenie do vymeriavacieho
základu na sociálne poistenie.
16. bude vstupovať do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie príjem aj z
nasledovných zložiek mzdy:
a/ prac. pohotovosť mimo pracoviska – neaktívna,
b/ odstupné, odchodné,
c/ odmena pri prac. Jubileu, odmena pri živ. jubileu,
d/ odmena pri odchode do star. dôchodku,
e/ príspevok zo SF zdaň. Preddavkom,
f/ príspevok zo SF pri živ. al. prac. jubileu,
g/ nepeňažný príspevok zo SF a
i/ fiktívny príjem.

Nastavenie Konštant od 1.1.2011

Konštanty poistné

V číselníku pracovný pomer je zrušený DanV- Daň vyrovnaná, od 1.1.2011 a dohodárov sa
zdania preddavkovo.

Kalendár pracovných dní pre rok 2011

