MZDY V21.01 – SP04
Aktualizácia UPDATE Vám umožňuje tieto úpravy:

MZDOVÁ AGENDA
1. Upravený výpočet TZAM pre SP, aby nenastala kolízia pri PRPR= ‘‘U” - dohodár/zamestnanec.
2. Upravený help v maske pre spracovanie DPN, aktualizovaný číselník škôl.
3. Aktualizovaná suma životného minima od 1.7.2021 následovne:
Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona sa ustanovujú takto:
a) suma podľa § 2 písm. a) zákona je 218,06 eura,
b) suma podľa § 2 písm. b) zákona je 152,12 eura,
c) suma podľa § 2 písm. c) zákona je 99,56 eura.
4. Aktualizovaná suma daňového bonusu od 1.7.2021 následovne:
do 6 rokov (dvojnásobok základnej sumy) 46,44 eura,
na deti od 6 do 15 rokov (1,7-násobok základnej sumy) 39,47 eura
na deti od 15 rokov pôjde o základnú sumu daňového bonusu vo výške 23,22 eura mesačne.
Poznámka: sumu daňového bonusu na dieťa do 6 rokov veku, t. j. v dvojnásobnej výške a sumu daňového bonusu
na dieťa od 6 rokov veku do 15 rokov veku, t. j. v 1,7 – násobnej výške je možné uplatniť si poslednýkrát v mesiaci, v
ktorom dieťa dovŕši šiesty, resp. pätnásty rok života (napr. ak dieťa dovŕši šesť rokov veku v máji 2021, daňovník si
môže dvojnásobnú sumu daňového bonusu uplatniť poslednýkrát za máj).
Dôležité upozornenie:
Dňa 22.6.2021 bola schválená novela zákona č. 544/20210 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce (a v
rámci nej aj novela zákona o dani z príjmov), na základe ktorej od 1.8.2021 dotáciu na podporu výchovy k
stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a v základnej
škole, tzv. obed zadarmo, na každé dieťa, ktoré navštevuje:
- posledný ročník materskej školy alebo
- základnú školu
a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na daňový bonus,
t.j. nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov
veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu; za osobitný predpis sa považuje § 52zzj ods. 2 písm. c)
Zákona o dani z príjmov (od 1.1.2022 ust. § 33 ods. 1 písm. c) ZDP); táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4
preukazuje čestným vyhlásením.

- od 1.7.2021 do 31.12.2021 si daňovník môže uplatniť mesačný daňový bonus vo výške 39,47 €, ale podmienkou je,
že si neuplatňuje obed zadarmo
- v roku 2022 si daňovník môže uplatniť mesačný daňový bonus vo výške 43,60 €, ale podmienkou je, že si
neuplatňuje obed zadarmo.

Nakoľko v spomínanej novele zákona sa neupravuje, ako sa zamestnávateľ od zamestnanca dozvie, či si uplatnil tzv.
obed zadarmo, a tak mu nárok na mesačný daňový bonus nevzniká. Odporúčame na tieto účely vyžiadať si od
zamestnanca čestné vyhlásenie, pokiaľ Finančná správa SR nevydá v tejto veci usmernenie.

