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Mzdová zložka 14.plat – peňažné plnenie pri príležitosti vianočných sviatkov
Kód=002, P=1, Názov=14.plat. Mzdová zložka je určená pre zamestnancov odmeňovaných
podľa Zákonníka práce. Platnosť – výplata za mesiac november vyplatená v mesiaci
december (prvýkrát za november 2018).
Kód=002, P=3, Názov=14.plat. Mzdová zložka je určená pre zamestnancov odmeňovaných
podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Platnosť
– výplata za mesiac november vyplatená v mesiaci december (prvýkrát za november 2018).
Ostatné nastavenie MZ pre 14.plat podľa vzorového číselníka MZ. Oslobodenie mzdovej
zložky od odvodov zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a dane z príjmu do výšky 500
Eur program realizuje automaticky pri splnení nasledovných podmienok:




14.plat musí byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku
(podmienku kontroluje program).
Pracovný pomer k 31.10. musí trvať nepretržite minimálne 48 mesiacov (podmienku
kontroluje program).
Zamestnancovi bol za daný rok vyplatený 13.plat oslobodený od dane a odvodov
(podmienku kontroluje program pomocou MZ kód 340).

Upozornenie: Oslobodenie 14.platu od odvodov na sociálne poistenie platí od roku 2019.

Priemerný mesačný zárobok
Pod priemerným mesačným zárobkom sa pre zamestnancov odmeňovaných podľa
Zákonníka práce rozumie priemerný mesačný zárobok podľa par.134 Zákonníka práce
(štvrťročné priemery). Program počíta priemerný mesačný zárobok podľa vzorca:
21.75 x DennýHodinovyÚväzok x ŠtvrťročnýPriemer

Pod priemerným mesačným zárobkom sa pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona
o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme rozumie funkčný plat.
Upozornenie: 13.plat vyplatený zamestnancovi odmeňovanému podľa Zákonníka práce
zvyšuje priemerný mesačný zárobok pre výplatu 14.platu!

Výpočet 14.platu
Program pri výpočte miezd automaticky kontroluje zákonom stanovené podmienky pre
oslobodenie 14.platu od dane a odvodov do výšky 500 Eur. Ak nie je splnená podmienka
priemerného mesačného zárobku, program zastaví výpočet a zobrazí upozornenie
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Pre splnenie podmienky je potrebné v príprave miezd opraviť minimálnu sumu pre 14.plat.
Ak je vypočítaný nesprávny priemer, je potrebné doplniť alebo opraviť hodnoty priemerov v
karte zamestnanca.
Ak nie je splnená podmienka pre dobu trvania pracovného pomeru, program zastaví výpočet
a zobrazí upozornenie

Pre splnenie podmienky je potrebné skontrolovať dátum uzatvorenia aktuálneho pracovného
pomeru. Ak sa jedná o nepretržité trvanie pracovného pomeru, napríklad pri opakovanom
zvolení starostu alebo primátora, uplatnenie podmienky je možné korigovať ignorovaním
kontroly.
Ak nie je splnená podmienka vyplatenia 13.platu oslobodeného od dane a odvodov, program
zastaví výpočet a zobrazí upozornenie

Pre splnenie podmienky je potrebné skontrolovať v mzdovom liste vyplatenie 13.platu
oslobodeného od dane a odvodov. Ak bol 13.plat vyplatený v inej mzdovej evidencii
(napríklad prechod z iného mzdového programu), uplatnenie podmienky je možné korigovať
ignorovaním kontroly.

POZNÁMKA:
Program kontroluje pri vyplatení 13.platu mzdovú zložku kód 340, ktorá vzniká pri splnení
zákonom stanovených podmienok pre oslobodenie 13.platu od dane a odvodov. 13.plat
mohol byť vyplatený aj bez uplatnenia oslobodenia od dane a odvodov.
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UPOZORNENIE!
Pri obchádzaní kontroly zákonom stanovených podmienok pre vyplatenie 14.platu
doporučujeme uviesť do mzdového listu dôvod korekcie výpočtu (napr. prechod z inej
mzdovej evidencie, splnenie podmienky pre nepretržité trvanie pracovného pomeru atď.).

