Mzdové účetnictví 2023

Mzdové účetnictví 2023
změny na přelomu roku
2022
Mininální mzda

2023

16.200

Daň z příjmů
sleva na dani podle § 35ba
základní sleva
školkovné (maximální výše slevy)

30.840 / 2.570
16.200

daňové zvýhodnění podle § 35c
na jedno dítě
na druhé dítě
na třetí a každé další dítě

15.204 / 1.267
22.320 / 1.860
27.840 / 2.320

zvýšená daňová sazba
paušální daň

1.867.728 / 155.644
5.994

Zákoník práce
stravné podle § 163
5 až 12 hodin
déle než 12 hodin, nejdéle 18 hodin
déle než 18 hodin
stravné podle § 176
5 až 12 hodin
déle než 12 hodin, nejdéle 18 hodin
déle než 18 hodin
sazba základní náhrady podle § 157
jednostopá vozidla
osobní silniční motorová vozidla
průměrná cena za 1 litr PHM
automobilový benzin 95 oktanů
automobilový benzin 98 oktanů
motorová nafta
elektromobily (1kwh)
zahraniční stravné
cesta trvá déle než 18 hodin
cesta trvá déle než 12 hodin, nejvýš 18
cesta trvá 12 hodin a méně, alespoň 1h
** od 12. 3. 2022
*** od 14. 5. 2022
**** od 20. 8. 2022

ing. Olga Krchovová
5. 10. 2022

Mzdové účetnictví 2023

Mzdové účetnictví 2023
změny na přelomu roku
2022

2023

Sociální pojištění
redukční hranice pro nem. dávky
I.
II.
III.
redukční hranice pro náhradu mzdy
I.
II.
III.
účast na pojištění MR
účast na pojištění DPP
maximální vyměřovací základ
minimální vyměřovací základ OSVČ
minimální pojistné OSVČ
účast na pojištění OSVČ vedlejší
průměrná měsíční mzda
Zdravotní pojištění
minimální vym. základ zaměstnanec
minimální pojistné zaměstnanec
maximální vyměřovací základ
minimální vyměřovací základ OSVČ
minimální pojistné OSVČ
účast na poj. DPČ + čl. družstva + DP
účast na pojištění DPP
Srážková daň

DPP
příjmy mimo DPP u téhož plátce
Srážky ze mzdy
výpočtová základna
dvojnásobek výpočtové základny
nezabavitelná částka na povinného
nezabavitelná částka na vyživovaného
maximální výše 1/3 zbytku čisté mzdy
* od 1. 4. 2022
** od 1. 7. 2022
***** od 1. 10. 2022

ing. Olga Krchovová
5. 10. 2022

