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HROMADNÉ OZNÁMENIE O POISTENCOCH

POUÈENIE

Hromadné oznámenie o poistencoch spracováva fyzická alebo
právnická osoba, ktorá zamestnáva inú fyzickú osobu v pracovnom, sluobnom alebo obdobnom pracovnom vzahu, alebo
plní voèi zamestnancovi povinnosti zamestnávate¾a. Na tlaèive
nahlasuje zamestnávate¾ vetky zmeny o poistencoch. Tlaèivo
vyplòuje zamestnávate¾ èitate¾ne. Tlaèivo doruèí zamestnávate¾ platite¾ poistného poboèke poisovne, v ktorej je zaregistrovaný
ako zamestnávate¾ - platite¾ poistného, v súlade s oznamovacou
povinnosou, a to do ôsmich dní od platnosti zmeny. Poisovòa
nezasiela potou potvrdené kópie.
Vysvetlivky
Variabilný symbol (VS) - vyplní sa variabilný symbol zamestnávate¾a - platite¾a pridelený poisovòou.
Rodné èíslo poistenca - uvedie sa pod¾a preukazu poistenca
(rodné èíslo).
Kategória poistenca
101 zamestnanec - osoba v sluobnom, pracovnom alebo
èlenskom pomere
111 zamestnanec - osoba bez trvalého pobytu na území SR
121 zamestnanec - osoba zamestnaná vo verejnoprospených
prácach
309 poberate¾ dôchodku z dôchodkového zabezpeèenia SR a ÈR
alebo poberate¾ dôchodku z výsluhového zabezpeèenia
vojakov pod¾a osobitného predpisu
314 vojak základnej alebo náhradnej sluby
317 osoba vo väzbe alebo výkone trestu
320 osoba vykonávajúca civilnú slubu
324 iak alebo tudent vojenskej koly (nezaopatrené diea
do veku 25 rokov)
508 nezaopatrené diea s vlastným príjmom, ktorý presahuje
sumu 3 000 Sk a je povinné plati poistné.
Platnos - uvedie sa jedno písmeno z niie uvedených:
Z - zaèiatok platnosti kategórie poistenca
K - koniec platnosti kategórie poistenca
X - oprava (vyèiarknutie celého riadku)
Typ poistenca
1 Osoby povinne poistené pod¾a zákona è. 280/1997 Z. z.,
§ 10, ods. 1
2 Ostatní

