
1O 
fyzická osoba :

- ktorá poberá náhradu príjmu (N01, N02), 1O K sa zasiela, len ak DPN trvá max. 10 dní

2 zamestnanec v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovno-právnom vzťahu vykonávajúci práce na základe pracovnej zmluvy 

2                             

1W *

zamestnanec s "odvodovou úľavou" vykonávajúci práce na základe pracovnej zmluvy platnej od 1.11.2013 (dlhodobo nezamestnaný  občan, 

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 

2N zamestnanec na neplatenom voľne (A15, A20), na absencii (A30)

2P
oznamujeme sa vznik a zánik "hlavného pracovného pomeru" zamestnanca počas trvania iného právneho vzťahu - "spoločník", "štatutár", "iný

pracovný vzťah"

2Y
zamestnanec poberá nepravidelné príjmy alebo príjmy vyplatené po skončení pracovného pomeru. Zamestnávateľ zamestnanca prihlasuje na

posledný deň mesiaca.

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

Platnosť zmeny

Z začiatok platnosti kategórie platiteľa poistného

K koniec platnosti kategórie platiteľa poistného

X

* platí do 28.2.2022

Personalistika/Zdravotné poistenie/ Vznik 

a zánik ZP

Personalistika/Pracovné pomery - Úľava 

na ZP                                   

Personalistika/Zdravotné poistenie/ Vznik 

a zánik ZP

na základe zadania ZM vo výplate

Platiteľ ZP štát

storno                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                        

Personalistika / Zdravotné poistenie / 

Vznik a zánik ZP

Evidencia v programe

Personalistika/Pracovné pomery                                                 

Personalistika/Evidencia neprítomnosti 

resp. na základe zadania zložky mzdy vo 

výplate

Personalistika/Zdravotné poistenie/ Vznik 

a zánik ZP

na základe zadania ZM vo výplate, 

zostava PROFESIONÁL:Personalistika / 

Evidencia neprítomnosti

Evidencia v programe

Platiteľ ZP zamestnanec

Prehľad kódov
na "Oznámení zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie"

od 1.1.2022


