
Súdom priznaná náhrada mzdy a úroky z omeškania
– daň, odvody
Rozsudkom je zamestnávateľ povinný zaplatiť zamestnancovi náhradu mzdy s úrokom z
omeškania. Platia sa aj odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne a daň z príjmov aj
z úrokov z omeškania?
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Celá otázka:

Súd rozhodol o neplatnosti skončenia pracovného
pomeru. Rozsudkom je zamestnávateľ povinný
zaplatiť zamestnancovi náhradu mzdy za obdobie
od 13. 10. 2014 do 13. 10. 2017 s úrokom z
omeškania. Úroky z omeškania sú vo výške 5 %
ročne z určenej sumy brutto od určeného dátumu
až do zaplatenia. Platia sa aj odvody do Sociálnej
poisťovne a zdravotnej poisťovne a daň z príjmov
aj z úrokov z omeškania? Ide o bývalého
zamestnanca, ktorého už zamestnávateľ
nezamestnáva.

Odpoveď:

Na základe právoplatného rozhodnutia súdu o neplatnosti skončenia pracovného pomeru a priznania
nároku na náhradu mzdy pri neplatne skončenom pracovnom pomere vzniká zamestnávateľovi
povinnosť vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru, z
priznanej náhrady odviesť poistné na sociálne poistenie a preddavok na zdravotné poistenie, pri výplate
náhrady zraziť preddavok na daň z príjmu zo závislej činnosti, a to bez ohľadu na to, či v čase
zúčtovania a vyplatenia náhrady mzdy je alebo nie je zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu.
Súdom priznané a vyplatené úroky z omeškania sú náhradou za škodu spôsobenú oneskoreným
vyplatením mzdy, resp. náhrady mzdy a sú príjmom oslobodeným od dane podľa § 9 ods. 2 písm. i)
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, preto sa do zdaniteľného príjmu nezahrnú, a to bez ohľadu
na to, či v čase zúčtovania a vyplatenia úroku z omeškania je alebo nie je zamestnanec v
pracovnoprávnom vzťahu. Zamestnávateľ je povinný vyplatené úroky z omeškania vykázať na mzdovom
liste v súlade s § 39 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona o dani z príjmov.
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https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~eva-gasparova
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2969846&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2971438&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=14807401


Komentár k § 77 zákona 311/2001 Z. z.
Komentár k § 78 zákona 311/2001 Z. z.

Súvisiace eurokódex komentované ustanovenia

Eurokódex komentár k § 77 zákona 311/2001 Z. z.
Eurokódex komentár k § 78 zákona 311/2001 Z. z.

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Nárok na náhradu mzdy a neplatné skončenie pracovného pomeru
Služobný príjem policajta za čas neplatného skončenia služobného pomeru
Povaha rozsudku priznávajúceho náhradu mzdy

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou z organizačných dôvodov [§ 77, §
79 ZP, § 137 písm. c) CSP]
Žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru dohodou (§ 77, § 80 ZP)

Súvisiace dokumenty

Žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru zamestnancom a o náhradu škody z
neplatného skončenia pracovného pomeru
Judikatúra k nárokom z neplatného skončenia pracovného pomeru

Súvisiace odborné články

1. Následky neplatného skončenia pracovného pomeru

Súvisiace príklady z praxe

Náhrada z neplatne skončeného pracovného pomeru

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
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https://www.epi.sk/komentovane-ustanovenie/Komentar-k-p-78-zakona-311-2001-Z-z.htm
https://www.epi.sk/eurokodex-komentovane-ustanovenie/Eurokodex-komentar-k-p-77-zakona-311-2001-Z-z.htm
https://www.epi.sk/eurokodex-komentovane-ustanovenie/Eurokodex-komentar-k-p-78-zakona-311-2001-Z-z.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/narok-na-nahradu-mzdy-a-neplatne-skoncenie-pracovneho-pomeru.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/sluzobny-prijem-policajta-za-cas-neplatneho-skoncenia-sluzobneho-pomeru.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/povaha-rozsudku-priznavajuceho-nahradu-mzdy.htm
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