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Príloha .10 k vyhláške . 239/2006 Z. z.

VZOR
Rodné íslo / íslo povolenia na pobyt

00

List XA – zamestnanec a zamestnávate
I. ODDIEL – Údaje o zamestnávateovi
A01 Názov platitea poistného

A02 íslo platitea poistného

A03 Rodné íslo/íslo povolenia na pobyt

A04

A05 DI

IO

Sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky
A06 Ulica

PS

íslo

Obec

íslo telefónu

íslo faxu

E-mailová adresa

Úhrn preddavkov na poistné zamestnávatea

A07

II. ODDIEL – Údaje o zamestnancovi
Poistenec sa považoval za zamestnanca 1)

A11

Úhrn preddavkov na poistné zamestnanca

A12

Úhrn príjmov poda §13 ods. 1 až 3 zákona
bez príjmov poda § 13 ods. 4 zákona

A13

od

do

Suma z p. A12 sa zapoíta do p. X42 v spolonej asti typ X
III. ODDIEL – Údaje o výške minimálneho základu a úhrne príjmov zamestnanca za jednotlivé kalendárne mesiace roku
2010 2)

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
Spolu

A21

A22

Minimálny základ 3)

Úhrn príjmov poda § 13 ods. 1 až 3 zákona
bez príjmov poda § 13 ods. 4 zákona
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IV. ODDIEL – Údaje o príjme zamestnanca, ktorý sa považoval v roku 2010 za osobu poda § 11 ods. 8 písm a) až h), j),
o), p) a u) zákona 4)
A31
Poet dní trvania zamestnania

A32

A33

A34

Poet dní trvania zamestnania
v období uvedenom v p. X21

Minimálny základ pripadajúci
na obdobie uvedené v p. X21
[(p. A21 / p. A31) x p. A32] 3)

Pomerná as príjmu pripadajúca
na obdobie uvedené v p. X21
[(p. A22 / p. A31) x p. A32]

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
Spolu

Súet z p. A34 sa zapoíta do p. X22 v spolonej asti typ X
V. ODDIEL – Výpoet poistného
V mesiacoch bez ZPS

V mesiacoch so ZPS

Úhrn príjmov poda § 13 ods. 1 až 3 zákona
(bez príjmov poda § 13 ods. 4 zákona) 5)

A41

A42

Suma nezapoítavaná do vymeriavacieho základu poda § 13 ods. 19 zákona
(súet p. A34, ak p. X26 = áno; hodnota 0, ak p. X26 = nie) 6)

A43

A44

Vymeriavací základ upravený poda § 13 ods. 19 zákona
(p. A41 – p. A43 alebo p. A42 – p. A44)

A45

A46

Úhrn minimálnych základov poda § 13 ods. 15 a 16 zákona (súet p. A21) 3)

A47

A48

A49

A50

A51

A52

A53

A54

Úhrn minimálnych základov poda § 13 ods. 15 a 16 zákona pripadajúci na
obdobie uvedené v p. X217)
(súet p. A33, ak p. X26 = áno; hodnota 0, ak p. X26 = nie)
Úhrn minimálnych základov upravený poda § 13 ods. 19 zákona
(p. A47 – p. A49 alebo p. A48 – p. A50) 3)
Kladný rozdiel p. A51 a p. A45 8) alebo p. A52 a p. A46 9)

Súet p. A45 a p. A46 sa zapoíta do p. X31 v spolonej asti typ X
Súet p. A53 a p. A54 sa zapoíta do p. X35 v spolonej asti typ X
Súet sumy uvedenej v p. A45 a súinu sumy uvedenej v p. A53 a koeficientu
Kmin uvedeného v p. X36 10) alebo súet sumy uvedenej v p. A46 a súinu sumy
uvedenej v p. A54 a koeficientu Kmin uvedeného v p. X36 11)

A55

A56

Vymeriavací základ (súin sumy uvedenej v p. A55 a koeficientu Kmax uvedeného
v p. X38 alebo súin sumy uvedenej v p. A56 a koeficientu Kmax uvedeného
v p. X38)

A57

A58

Sadzba poistného poda § 12 ods. 1 písm. a) zákona pre zamestnanca

A59

Poistné zamestnanec (p. A57 x p. A59 / 100 alebo p. A58 x p. A60 / 100)

A61

Sadzba poistného poda § 12 ods. 1 písm. d) zákona pre zamestnávatea

A63

Poistné zamestnávate (p. A57 x p. A63 / 100 alebo p. A58 x p. A64 / 100)

A65

Poistné zamestnávatea celkom (p. A65 + p. A66)

A67

Nedoplatok (+) / preplatok (-) (p. A67 – p. A07) zamestnávatea
Upravený nedoplatok / preplatok zamestnávatea

12)

%

A60

%

A62

%

A64
A66

A68
A69

Súet p. A61 a p. A62 sa zapoíta do p. X41 v spolonej asti typ X
Po vyplnení všetkých listov XA, XB, XC, XD sa pokrauje v spolonej asti typ X oddiel VIII

%
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List XA vysvetlivky

Vysvetlivky k listu XA:
Skratka „p.“ znamená skratku slova položka.
Ak je viac možností, zvolená možnos sa oznaí písmenom X.
Sumy sa uvádzajú v eurách s presnosou na dve desatinné miesta.

1)

Sumy v p. A33, p. A34, p. A55, p. A56, p. A57, p. A58, p. A61, p. A62, p. A65 a p. A66 sa zaokrúhujú na najbližší
eurocent nadol.
V položkách Rodné íslo/íslo povolenia na pobyt sa uvádza rodné íslo, ak poistenec rodné íslo nemá, uvádza
sa íslo povolenia na pobyt.
Uvádzajú sa dátumy zaiatku a konca obdobia, ke sa poistenec v roku 2010 považoval za zamestnanca. Ak je
viac takých období, alšie obdobia sa uvádzajú v oddiele X spolonej asti.

2)

Vypa sa, ak súasou roného zútovania nie je doklad od zamestnávatea o výške príjmu a o preddavkoch
(§ 19 ods. 5 zákona).

3)

Vypa sa, ak suma v p. A13 je nižšia ako 3 692,40 eura.

4)

Vypa sa, ak sa poistenec v roku 2010 považoval za zamestnanca a súasne sa považoval za osobu poda
§ 11 ods. 8 písm. a) až h), j), o), p) a u) zákona a splnil podmienku poda § 11 ods. 9 zákona.

5)

Uvádza sa súet príjmov z p. A22 za mesiace, ke poistenec bol/nebol osobou so zdravotným postihnutím.

6)

Uvádza sa súet príjmov z p. A34 za mesiace, ke poistenec bol/nebol osobou so zdravotným postihnutím.

7)

Uvádza sa súet minimálnych základov z p. A33 za mesiace, ke
postihnutím.

8)

Vypa sa, ak suma v p. A13 je nižšia ako 3 692,40 eura a rozdiel p. A51 a p. A45 je kladný ( p. A51 > p. A45).

9)

Vypa sa, ak suma v p. A13 je nižšia ako 3 692,40 eura a rozdiel p. A52 a p. A46 je kladný ( p. A52 > p. A46).

10)

Ak p. A53 je nula (p. A45 t p. A51), uvádza sa suma uvedená v p. A45.

11)

Ak p. A54 je nula (p. A46 t p. A52), uvádza sa suma uvedená v p. A46.

12)

Ak je nedoplatok nižší ako 3 eurá, uvádza sa nula. Ak je preplatok nižší ako 3 eurá, uvádza sa nula.

poistenec bol/nebol osobou so zdravotným

