Prehľad kódov
na "Oznámení zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie"
Platiteľ ZP štát
1C

1O

fyzická osoba, ktorá poberá rodičovský príspevok a rodičovský príspevok z iného členského štátu, ak tam nie je zdravotne poistená
fyzická osoba :
- ktorá poberá náhradu príjmu (N01, N02), nemocenské (N03), ošetrovné (N04)
- ktorej zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí desiateho dňa potreby ošetrovania (N22) alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu a
ktorej trvá potreba ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu aj po tomto dni
fyzická osoba :
- ktorá poberá materské (N05) podľa osobitného predpisu

Evidencia v programe
Personalistika/Pracovné pomery/ MD, RD poberanie dávok / materské
Personalistika/Evidencia neprítomnosti
resp. na základe zadania zložky mzdy vo
výplate
Personalistika/Pracovné pomery/ MD, RD poberanie dávok / materské

Personalistika/Pracovné pomery /
fyzická osoba :
Pracovný pomer / Vyňatie Nemoc po 52.
- ktorej zanikol nárok na nemocenské po uplynutí podporného obdobia (N23) podľa os. predpisu a ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť
týždni
Platiteľ ZP zamestnanec
Evidencia v programe
Personalistika/Zdravotné poistenie/ Vznik
2
zamestnanec vykonávajúci práce na základe pracovnej zmluvy
a zánik ZP
zamestnanec s "odvodovou úľavou" vykonávajúci práce na základe pracovnej zmluvy platnej od 1.11.2013 (dlhodobo nezamestnaný občan,

Personalistika/Pracovné pomery - Úľava
na ZP
Personalistika/Zdravotné poistenie/ Vznik
a zánik ZP

2
1W

ktorý bol v evidencii uchádzačov najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo občan, ktorý bol evidovaný v evidencii uchádzačov o
zamestnanie najmenej 6 mesiacov pred vznikom pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru a má trvalý pobyt v niektorom z najmenej
rozvinutých okresov a mesačný príjem z pracovného pomeru nie je vyšší ako 67 % priemernej mesačnej mzdy v NH SR )

2D

zamestnanec vykonávajúci práce na základe DVP a DPČ

Personalistika/Zdravotné poistenie/ Vznik
a zánik ZP

2N

zamestnanec na neplatenom voľne (A15, A20), na absencii (A30)

na základe zadania ZM vo výplate,
zostava PROFESIONÁL:Personalistika /
Evidencia neprítomnosti

2P

oznamujeme sa vznik a zánik "hlavného pracovného pomeru" zamestnanca počas trvania iného právneho vzťahu - "spoločník", "štatutár", "iný
Personalistika/Pracovné pomery
pracovný vzťah"

2Y

zamestnanec poberá nepravidelné príjmy, príjmy vyplatené po skončení pracovného pomeru alebo vyplatené počas vyňatia z pracovného
pomeru (uvoľnenie k výkonu verejnej funkcie, poslanec NR SR, vyslanie do škôl a dlhodobých kurzov, vyšetrovacia väzba a výkon trestu, mimoriadna
služba v období krízovej situácie, alternatívna služba v čase vojny a vojnového stavu) . Zamestnávateľ zamestnanca prihlasuje na posledný deň
mesiaca.

Personalistika / Pracovné pomery /
Vyňatie z PP
Personalistika / Zdravotné poistenie /
Vznik a zánik ZP

2S

zamestnávateľ plní oznamovaciu povinnosť s uvedením kódu 2S zo zamestnávania fyzickej osoby zúčastnenej na štrajku (A40)

na základe zadania ZM vo výplate

Platnosť zmeny
začiatok platnosti kategórie platiteľa poistného
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