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Karta zamestnanca 
Formulár Potvrdenie o príjme 
 
Úprava zobrazovania zaplatenej sumy na starobné dôchodkové sporenie. 
Nezdaniteľnou časťou základu dane je suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov do 
konca roka – t.j. do potvrdenia sa vyberá suma za mzdové obdobie 12/predchádzajúci rok – 
11/aktuálny rok. 
 
Riadok 07 – Potvrdenia o príjme za rok 2014 

 
 
Riadok 09 – Potvrdenia o príjme za rok 2013 
 

 
 
 
 
Výpo čet mzdy 
Úprava tvorby elektronického výstupu – dávka 514 – Výkaz preddavkov na poistné na verejné 
zdravotné poistenie. 
 
Zmena štruktúry - do riadku 2 pridané nové pole pre zobrazovanie bankového účtu v tvare IBAN. 
Zatiaľ nevypĺňame. 
 
Hromadné oznámenie do ZP 
Úprava tvorby elektronického výstupu – dávka 601 – Oznámenie zamestnávate ľa o poistencoch 
pri zmene platite ľa poistného na verejné zdravotné poistenie. 
 
Zmena štruktúry - do riadku 2 pridané nové pole pre zobrazovanie bankového účtu v tvare IBAN. 
Zatiaľ nevypĺňame. 
 
 
 
Hlásenie a preh ľad o dani. 
 
Hlásenie a prehľad o dani – novy záznam kopíruje aj právnu formu z posledného schváleného 
dokladu. Kód je potrebné vyberať čísla podľa číselníka z DU. 
 

 
 
 
Paušály a zrážky 
 
Ďalšie úpravy zobrazovania bankového účtu v tvare IBAN -  pri zmene  čísla bankového účtu – 
program IBAN automaticky prepočíta. 
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Výkaz pre soc. pois ťovňu 
 

• Úprava xml  – oprava problému s kódovaním mena 
 
 
Úprava zobrazovania dňa výplaty v xml 
 

 
 
Ak nie je v konfigurácii výpočtu miezd „Deň výplaty“ vyplnený – program do xml doplní dátum 
posledného dňa nasledujúceho mesiaca. 
 
Ak je v konfigurácii výpočtu miezd „Deň výplaty“ uvedený – program ho doplní do xml. 
 
Ak deň výplaty v konfigurácii pripadne na deň pracovného voľna – program do xml doplní najbližší 
pracovný deň v súlade s § 143 ods. 2 zákona 461/2003  
(2) Poistné, ktoré platí a odvádza zamestnávateľ, je splatné v deň určený na výplatu príjmov, 
ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca. Ak je výplata týchto príjmov pre jednotlivé 
organizačné útvary zamestnávateľa rozložená na rôzne dni, poistné je splatné v deň 
poslednej výplaty príjmov zúčtovaných za príslušný kalendárny mesiac. Ak nie je taký deň 
určený, poistné je splatné v posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
za ktorý sa platí poistné. Ak deň splatnosti poistného pripadne na sobotu a na deň pracovného 
pokoja, poistné je splatné v najbližší nasledujúci pracovný deň. 
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(*UDF) Správcovia systémov s UDF formulármi  
 
Pri pridaní a úprave atribútov na formulár triedy  

• Karta zamestnanca 
• Zaradenia zamestnanca 
• Rodinný príslušník 

Je potrebné upraviť si UDF formuláre podľa vzoru v knižnici UDF.PBL, ktorá je súčasťou distribúcie 
 
Zoznam skratiek 

• ZL  Zamestnávateľ 
• ZC  Zamestnanec 
• KZ  Karta zamestnanca 
• VM  Vypočítané mzdy 
• RP  Rodinní príslušníci 
• ZZ  Zaradenie zamestnanca 
• PR  Predspracovanie miezd 
• HOZP  Hromadné oznámenie ZP 
• RLFO  Registračný list fyzickej osoby 
• HRLFO Hromadný registračný list fyzickej osoby 
• PZ  Paušály a zrážky 
• ZKZ  Zmeny Karty zamestnanca 
• RZD  Ročné zúčtovanie dane 
• KPM  Konštanty pre mzdy 
• RZZP  Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 
• HV  Hromadný vstup 
• HM  Hrubé mzdy 
• DPDF  Druhy platieb do fondov 
• SMZ  Sumy mzdových zložiek 
• HMC  Hrubé mzdy C 
 

 
 
Osobné údaje na obrázkoch nie sú skutočné. 
 
 


