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Mzdy
Legislativní změny pro modul Mzdy od 1.1.2015

 Roční vyúčtování daně – u důchodců, kterým nebyla neoprávněně poskytována sleva na dani, je 
potřeba tuto za příslušné období vrátit – od měsíce 8/2014 už mohli zase slevu uplatňovat, ale 
mohli si to nechat až do ročního vyúčtování. Lze zažádat i o vrácení slevy za rok 2013 

 Roční vyúčtování daně -  nová věc – za rok 2014 lze poprvé uplatnit slevu za umístění dítěte, 
což je sleva na pokrytí výdajů za pobyt dítěte ve MŠ nebo jiném zařízení péče o děti předškolního
věku.  Slevu bude moct uplatnit 1 z rodičů max. až do výše min. mzdy, což je pro rok 2014   
8.500,- Kč.

  Roční vyúčtování daně -  za rok 2014 je nárok na bonus při min. výdělku 51.000 (6*8.500,-). 
Další změnou je, že lze provést i u poplatníka, u kterého byly zálohy na daň v průběhu roku 2014 
zvýšeny o solidární zvýšení daně, avšak jeho daň za zdaň. období 2014 se nezvyšuje o solidární 
zvýšení daně.

 Zaměstnavatelé s prům. počtem zaměstnanců nižším než 26 si dosud mohli volit mezi dvěma 
sazbami soc. pojistného – základní 25% a zvýšenou 26%. Od roku 2015 se tato možnost ruší.S 
tím také odpadá možnost odečtu ½ náhrady za DPN od odvodu pojistného při zvýšené sazbě.

 Změny v zákonu o zaměstnanosti a v zákonu o inspekci práce – velká změna v § 67, který řeší 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením – mezi OZP (osoby se zdrav. postižením) patří: 
inv. ve 3.stupni, inv. ve 2. a v 1.stupni nebo nově „osoby zdravotně znevýhodněné“. Tyto si 
zaměstnavatel nově bude moci započíst na plnění povinného podílu osob se zdrav. postižením.

 Zákon o dani z příjmů – z odměn jednatelů – daňových nerezidentů(cizinců) by měla být 
odváděna srážková daň místo zálohové

 Upozornění na nové formuláře –
Potvrzení o zdanit. Příjmech – za rok 2014 (MFin 5460 - vzor 22)

Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze závislé činnosti (MFin 5457 – vzor 24)
Příloha k prohlášení k dani (MFin 5457/1 – vzor 1)

Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
(MFin 5556 – vzor 1)- nová sestava je zařazena v menu Sestavy-Do data

Oznámení plátce daně o nevybrání dlužné částky na dani nebo neoprávněně vyplacené
částce na daňovém bonusu (MFin 5554 – vzor 1)

Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2014 (MFin 5460/1 – vzor 19)

 min. mzda –z 8500 na 9200,- Kč měsíčně nebo 55,- Kč za hodinu (pro stan. týdenní pracovní
dobu 40 hodin) 

 průměrná mzda pro rok 2015 – 26.611,- Kč
 max. strop pro SP – 1.277.328,- (48 násobek průměrné mzdy), pro ZP max. vyměřovací základ

zrušen ustanovením § 13 –17 zákona o pojistném na veřejné ZP
 daňové zvýhodnění na 1.dítě – zůstává 13.404,- ročně / 1.117,- měs., na 2.dítě se zvyšuje o

2.400,- ročně/ 200,- měs., na 3. a další dítě se zvyšuje o 3.600,- ročně/ 300,- měs., na dítě se
ZTP/P jsou částky dvojnásobné

 nové výše zaručené mzdy
 nové údaje pro účely srážek ze mzdy – životní minimum zůstává stejné jako v r.2014 – 3.410,-,

norm. náklady na bydlení – 5.767,- 
 nové údaje pro poskytování náhrady během nemoci a karantény



 red. hranice pro nem. dávky – 1.- 888,- Kč, 2. – 1.331,-Kč, 3. – 2.662,- Kč
- red. hranice pro 14dní DPN – 1. – 155,40 Kč, 2. – 232,93 Kč, 3. – 465,85 Kč

 Od 1.1.2015 dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění na 2. a další vyživované děti, které s ním
žijí  ve  společně  hospodařící  domácnosti.  Částky  daňových  zvýhodnění  jsou  stanoveny  na
13.404,- Kč ročně na jedno dítě, 15.804,- ročně na druhé dítě a 17.004,- ročně na třetí a každé
další dítě. Pro uplatnění konkrétní částky daň. zvýhodnění není rozhodující  věk vyživovaných
dětí, ale záleží zcela na uvážení zaměstnance, v jaké výši si na konkrétní vyživované dítě částky
daň. zvýhodnění uplatní. Z tohoto důvodu jsme do základní matrice na záložku Děti přidali nový
údaj  Pořadí  dítěte  pro  slevu (v  řádcích  seznamu nahoře  =  Daň.poř.).  Původní  údaj  Poř.č.
(=pořadové číslo dítěte) jsme ponechali, tento je plněn automaticky při zadávání nového dítěte
k zaměstnanci  a  je  plněn  vzestupně  od  1.  Shodné  číslování  bylo  převzato  pro  jednorázové
naplnění nového údaje Pořadí  dítěte pro slevu. Dále si  tento údaj můžete měnit  ručně podle
požadavků jednotlivých zaměstnanců. Pouze dbejte zvýšené opatrnosti při zadávání!!!

Členská evidence
 Do menu Sestavy 3 byla přidána nová sestava CE_77BE, Opis delegátů s individuálními volebními

obvody.
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