
Povinnosti
súvisiace s ukon čením

roka 2015







zákon č. 595/2003
§ 4 Základ dane

(3) Príjmy zo závislej činnosti (§ 5) plynúce 
daňovníkovi 

najdlhšie do 31. januára
po skončení

zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa dosiahli, sú 
súčasťou základu dane za toto zdaňovacie

obdobie.



zákon č.595/2003

§ 39 Povinnosti zamestnávate ľa, ktorý je 
platite ľom dane

(1) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je 
povinný viesť pre zamestnancov 

� mzdové listy 
� výplatné listiny 

vrátane ich rekapitulácie za každý kalendárny
mesiac aj za celé zdaňovacie obdobie.



Zákon č. 395/2002

o archívoch a registratúrach

� mzdové listy   .... 50
� osobné spisy zamestnanca  .... 70
� všetky záznamy k dani .... 10
� výplatné listiny  .... 10
� podklady k mzdám  ... 5
� evidencia dochádzky  .... 5
� sociálne poistenie  .... 10
� zdravotné poistenie  .... 10



Zúčtovanie prostriedkov
sociálneho fondu

§6 ods.3 zákona č.152/1994
vykona ť najneskôr do 31.1.2016



Priemerný zárobok
pre  pracovnoprávne ú čely

na I.Q  2016



(2) Ak osobitné predpisy, ktoré sa vzťahujú 
na zamestnávateľov a zamestnancov ... 
obsahujú ustanovenia o priemernom 

zárobku alebo o priemernej mzde , 
je ním funk čný plat podľa § 4 ods. 4 až 6 ...

zákon č. 553/2003 Z.z.
§ 29



Inventúra nevy čerpanej 
dovolenky za rok 2015



pred výplatou 
za január 2016



Kontrola nároku na nezdanite ľnú 
časť základu dane

starobní dôchodcovia, 
ktorí sa v priebehu roka 2015 

stali poberateľmi 
starobného dôchodku



skontrolova ť v nastavení programu 
minimálnu mzdu

a) 405 € za mesiac pre zamestnanca 
odmeňovaného mesačnou mzdou

b)  2,328 € za každú hodinu odpracovanú 
zamestnancom



skontrolova ť 
maximálny mesačný vymeriavací základ 

pre sociálne a zdravotné poistenie 

4 290 €



prepo čítať 
výšku nepeňažného príjmu pri používaní služobného 

motorového vozidla na súkromné účely

pretože vstupná cena pre výpočet 
nepeňažného príjmu zamestnanca 

sa znižuje o 12,50 %



skontrolova ť výšku príplatku 

• za nočnú prácu 
• za sťažený výkon práce

minimálne 

0,4656 € na hodinu



a je to ....


