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V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2020
budú uplatňovať veličiny odvodené od
všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej
mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny
rok 2018 (1 013 €), veličiny odvodené od sumy
životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu
platného k 1. 1. 2020 (210,20 €), veličiny
ustanovené príslušnými právnymi predpismi na rok
2020 a veličiny vyplývajúce z techniky výpočtov
použitím koeficientov platných pre rok 2020,
ustanovených príslušnými právnymi predpismi,
vrátane zmien vyplývajúcich z novelizácií
príslušných zákonov s účinnosťou od 1. 1. 2020

1. Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky

Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda. Vláda SR nariadením č. 324/2019 Z. z. ustanovila na rok
2020 minimálnu mzdu na:

580 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
3,333 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového
nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Suma minimálneho
mzdového nároku pre príslušný stupeň pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je daná
ako súčin:

hodinovej minimálnej mzdy – u zamestnancov odmeňovaných hodinovou mzdou,
mesačnej minimálnej mzdy – u zamestnancov odmeňovaných mesačnou mzdou,

a koeficientu minimálnej mzdy pre jednotlivé stupne náročnosti stanoveného v § 120 ods. 4 Zákonníka
práce.
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https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~eva-gasparova
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=5102346&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2652605&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=14234955


Pre začínajúcich mzdárov – 1. časť: Odmeňovanie zamestnancov
Pre začínajúcich mzdárov – 2. časť: Zdravotné poistenie
Pre začínajúcich mzdárov – 3. časť: Sociálne poistenie
Pre začínajúcich mzdárov 4. časť: Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti
Sankcie pri neplnení povinností zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva
1. Zamestnanec a zamestnávateľ na účely zdaňovania príjmov zo závislej činnosti
2. Príjmy zo závislej činnosti
3. Základ dane a nezdaniteľné časti základu dane
4. Daňový bonus na vyživované dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky
5. Zdaňovanie mesačnej mzdy – preddavky na daň zo zdaniteľnej mzdy
6. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti
7.Zaokrúhľovanie daňových veličín
8. Povinnosť zamestnávateľa viesť, vystavovať a predkladať dokumenty
1. Zamestnávateľ na účely sociálneho poistenia
2. Zamestnanec na účely sociálneho poistenia
3. Registračný list fyzickej osoby
4. Sadzby poistného a povinnosť platenia poistného
5. Vymeriavací základ a vykazovanie vymeriavacieho základu a poistného

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

311/2001 Z. z. Zákonník práce
283/2002 Z. z. Zákon o cestovných náhradách
143/2019 Z. z. Opatrenie o sumách náhrady za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách
176/2019 Z. z. Opatrenie o sumách stravného
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https://www.epi.sk/odborny-clanok/pre-zacinajucich-mzdarov-1-cast-odmenovanie-zamestnancov.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/pre-zacinajucich-mzdarov-2-cast-zdravotne-poistenie.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/pre-zacinajucich-mzdarov-3-cast-socialne-poistenie.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/pre-zacinajucich-mzdarov-4-cast-zdanovanie-prijmov-zo-zavislej-cinnosti.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/sankcie-pri-neplneni-povinnosti-zamestnavatela-v-oblasti-mzdoveho-uctovnictva-pam-11-2019.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/1-zamestnanec-a-zamestnavatel-na-ucely-zdanovania-prijmov-zo-zavislej-cinnosti-pam-11-2019.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/2-prijmy-zo-zavislej-cinnosti-pam-11-2019.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/3-zaklad-dane-a-nezdanitelne-casti-zakladu-dane-pam-11-2019.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/4-danovy-bonus-na-vyzivovane-dieta-a-danovy-bonus-na-zaplatene-uroky-pam-11-2019.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/5-zdanovanie-mesacnej-mzdy-preddavky-na-dan-zo-zdanitelnej-mzdy-pam-11-2019.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/6-rocne-zuctovanie-preddavkov-na-dan-zo-zavislej-cinnosti-pam-11-2019.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/7-zaokruhlovanie-danovych-velicin-pam-11-2019.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/8-povinnost-zamestnavatela-viest-vystavovat-a-predkladat-dokumenty-pam-11-2019.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/1-zamestnavatel-na-ucely-socialneho-poistenia.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/2-zamestnanec-na-ucely-socialneho-poistenia.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/3-registracny-list-fyzickej-osoby.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/4-sadzby-poistneho-a-povinnost-platenia-poistneho.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/itemid18647005.htm
https://www.epi.sk/zz/2001-311
https://www.epi.sk/zz/2002-283
https://www.epi.sk/zz/2019-143
https://www.epi.sk/zz/2019-176

