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Hrubá mzda v URBIS od 01.01.2023 

Od 01.01.2023 do hrubej mzdy nevstupujú tieto zložky mzdy:  

450 - príspevok zo sociálneho fondu... položka mzdového listu D031, 

451 - príspevky zo sociálneho fondu nezdaňované... položka mzdového listu D031A, 

453 - príspevok zo SF nezd. PZS... položka mzdového listu D031E, 

455 - príspevok zo SF na stravu – nezdanený... položka mzdového listu D031H, 

460 - nezdanený príjem... položka mzdového listu D034, 

465 - príspevok na rekreáciu – nezdanený... položka mzdového listu D031B, 

466 - príspevok na šport dieťa – nezdanený... položka mzdového listu D031D, 

467 - príspevok na rekreáciu min. rok – nezdanený... položka mzdového listu D031F, 

475 - príspevok na stravu – nezdanený... položka mzdového listu D266, 

480 - príspevok za neposkytnutie stravy... položka mzdového listu D262. 

 

1.  Nastavenie DDS – spôsob výpočtu zamestnávateľa 

Zákazníci, ktorí v module Mzdy vytvorili užívateľský základ na výpočet príspevku 

zamestnávateľa na DDS odpočítaním niektorých z uvedených zložiek mzdy od hrubej mzdy,  

Číselníky – Užívateľské základy – Zložky mzdy pre užívateľský základ UZ1, príp. UZ2, 

UZ3 

 

 

si v module Personalistika na zamestnancovi cez ponuku Evidencia – Pracovníci – Aktívni, 

dohody, zmenia cez spodné tlačidlo DDS, ÚS, ŽP, SDS spôsob výpočtu zamestnávateľa 

z percento z užív. základu UZ1 na percento z hrubej mzdy. 
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Ak máte v spôsobe výpočtu zamestnávateľa zadané čokoľvek iné ako percento z užív. 

základu UZ1, príp. UZ2, UZ3, meniť to nemusíte. 

 

Podobne, ak ste si vytvorili užívateľský základ na výpočet príspevku zamestnanca na 

odbory, postup je rovnaký ako na DDS. 
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2. Nastavenie zložiek mzdy na výpočet vymeriavacieho základu na SF 

Zákazníci, ktorí si v module Mzdy cez ponuku Číselníky – Sociálny fond – Zložky mzdy na 

určenie základu upravovali základ na výpočet Sociálneho fondu pridaním riadkov 

a odpočítali kódmi niektoré z uvedených zložiek mzdy... napríklad: 

 

... teraz tieto riadky VYMAŽÚ pomocou ikonky Odstrániť (F8). 

 

 

!!! UVEDENÉ ZMENY JE POTREBNÉ VYKONAŤ PO VÝPOČTE DECEMBROVÝCH 

MIEZD PRED VÝPOČTOM MIEZD ZA JANUÁR 2023!!! 
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3. Predpis miezd cez externé doklady 

V súvislosti s uvedenou zmenou je potrebné upraviť aj predpis miezd v module Podvojné 

účtovníctvo cez externé doklady – Číselníky – Externé doklady – Druhy a cez spodné 

tlačidlo Kroky – keďže uvedené zložky mzdy už do hrubej mzdy od 01.01.2023 – zložka 

mzdy D018 – vstupovať nebudú. Predpis miezd za mesiac december 2022 je potrebné 

vykonať ešte po starom. 


