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130/2012 Z. z. 

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 

z 30. marca 2012 

o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie 

Zmena: 23/2013 Z.z. 
Zmena: 126/2013 Z.z. 
 
	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 23 a § 20 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje: 

Podrobnosti o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie 

§ 1 

	(1) Pri vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie (ďalej len "poistné"), ak ide o fyzickú osobu, sa uvádzajú tieto údaje: 
 
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu a obchodné meno, ak je odlišné ako meno a priezvisko, 
 
b) obdobie, za ktoré sa platia preddavky na poistné, 
 
c) rodné číslo, identifikačné číslo organizácie (IČO), daňové identifikačné číslo organizácie (DIČ), ak ich má fyzická osoba pridelené, 
 
d) celkový príjem, ktorý je predmetom výpočtu vymeriavacieho základu, 
 
e) celková suma preddavku na poistné, 
 
f) číslo účtu platiteľa poistného v banke alebo pobočke zahraničnej banky (ďalej len "banka"), 1) z ktorého sú uhrádzané preddavky na poistné, 
 
g) kód zdravotnej poisťovne, 
 
h) meno a priezvisko osoby zodpovednej za správnosť údajov, jej číslo telefónu, číslo faxu alebo e-mailová adresa. 
 
	(2) Pri vykazovaní preddavkov na poistné, ak ide o právnickú osobu okrem platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona, sa uvádzajú tieto údaje: 
 
a) obchodné meno, právna forma, sídlo platiteľa poistného (názov ulice, orientačné číslo, poštové smerové číslo, názov obce a štátu), 
 
b) obdobie, za ktoré sa platia preddavky na poistné, 
 
c) identifikačné číslo organizácie (IČO), daňové identifikačné číslo organizácie (DIČ), 
 
d) číslo účtu platiteľa poistného v banke, 1) z ktorého sú uhrádzané preddavky na poistné, 
 
e) kód zdravotnej poisťovne, 
 
f) meno a priezvisko osoby zodpovednej za správnosť údajov, jej číslo telefónu, číslo faxu alebo e-mailová adresa. 
 
	(3) Pri vykazovaní preddavkov na poistné, ak ide o platiteľa poistného, ktorým je zamestnávateľ, sa okrem údajov uvedených v odseku 1 alebo 2 uvádzajú aj tieto údaje: 
 
a) deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov, 
 
b) celkový počet dní, za ktoré je vypočítaný a platený preddavok na poistné, v členení podľa sadzieb poistného, 
 
c) vymeriavací základ podľa § 13 ods. 1 a 4 zákona za všetkých poistencov, 
 
d) počet zamestnancov, za ktorých sa platí preddavok na poistné, v členení podľa sadzieb poistného, 
 
e) sadzba poistného v členení na sadzbu pre zamestnanca a zamestnávateľa, 
 
f) celková suma preddavku na poistné podľa výšky sadzby poistného v členení na sumu preddavku na poistné platenú zamestnancom a zamestnávateľom, 
 
g) zoznam poistencov, za ktorých je platený preddavok na poistné, v členení na 
1. poradové číslo, 
2. rodné číslo poistenca, 
3. počet dní, za ktoré je vypočítaný a platený preddavok na poistné, 
4. celkovú výšku príjmu, na ktorého vyplatenie vznikol zamestnancovi nárok, 
5. vymeriavací základ podľa § 13 ods. 1 a 4 zákona, 
6. sadzbu poistného v členení na sadzbu pre zamestnanca a zamestnávateľa, 
7. sumu preddavku na poistné v členení na sumu preddavku platenú zamestnancom a zamestnávateľom. 
 
	(4) Údaje podľa odseku 1 sa vzťahujú na fyzickú osobu, ktorá je 
 
a) zamestnávateľom a vykazuje údaje podľa § 20 ods. 1 zákona, 
 
b) samostatne zárobkovo činnou osobou a vykazuje údaje podľa § 20 ods. 2 zákona. 
 
§ 1a 

	(1) Vykazovanie preddavkov na poistné sa vykonáva výkazom preddavkov na poistné (ďalej len "výkaz"), a to v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. 
 
	(2) Výkaz zamestnávateľa sa zasiela zdravotnej poisťovni do troch dní odo dňa splatnosti preddavkov na poistné. 
 
	(3) Vzor výkazu zamestnávateľa v listinnej podobe je uvedený v prílohe č. 1. 
 
	(4) Vzor výkazu samostatne zárobkovo činnej osoby v listinnej podobe je uvedený v prílohe č.2. 
 
	(5) Vzor výkazu platiteľa dividend v listinnej podobe je uvedený v prílohe č. 3. 
 
	(6) Vzor výkazu zamestnávateľa v elektronickej podobe je uvedený v prílohe č. 4. 
 
	(7) Vzor výkazu platiteľa dividend v elektronickej podobe je uvedený v prílohe č. 5. 
 
§ 2 

	(1) Preddavok na poistné podľa § 20 ods. 4 a 5 zákona (ďalej len "dohadný preddavok") môže zdravotná poisťovňa vykázať voči platiteľovi poistného, ktorým je 
 
a) zamestnávateľ, ak 
1. nevykázal do času, v ktorom dochádza k určeniu dohadného preddavku, skutočnú výšku preddavkov na poistné, 
2. má minimálne jedného zamestnanca - poistenca príslušnej zdravotnej poisťovne, 
3. má stále povinnosť vykazovať preddavky na poistné, 
4. príslušná zdravotná poisťovňa nepozná skutočnú výšku preddavkov na poistné, 
5. v čase, v ktorom dochádza k určeniu dohadného preddavku, už uplynula doba určená na vykázanie výšky preddavkov na poistné, 
 
b) samostatne zárobkovo činná osoba alebo platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona, ak 
1. nevykázal do času, v ktorom dochádza k určeniu dohadného preddavku, skutočnú výšku preddavkov na poistné, 
2. príslušná zdravotná poisťovňa nemá informáciu o tom, že poistné je povinný platiť iný platiteľ poistného podľa § 11 zákona, 
3. má stále povinnosť vykazovať preddavky na poistné, 
4. príslušná zdravotná poisťovňa nepozná skutočnú výšku preddavkov na poistné, pričom informácia o výške preddavkov na poistné sa nedá zistiť ani z údajov poskytovaných subjektmi podľa § 29b ods. 6 až 14 zákona, 
5. v čase, v ktorom dochádza k určeniu dohadného preddavku, už uplynula doba určená na vykázanie výšky preddavkov na poistné. 
 
	(2) Dohadný preddavok sa vykazuje takto: 
 
a) pre zamestnanca vo výške určenej sadzbou poistného [ § 12 ods. 1 písm. a) zákona] z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky uvedenej v § 13 ods. 9 písm. a) zákona (ďalej len "priemerná mesačná mzda"), 
 
b) pre samostatne zárobkovo činnú osobu vo výške určenej sadzbou poistného [ § 12 ods. 1 písm. c) zákona] z priemernej mesačnej mzdy, 
 
c) pre zamestnávateľa vo výške určenej sadzbou poistného [ § 12 ods. 1 písm. d) zákona] zo súčinu priemernej mesačnej mzdy a počtu zamestnancov v príslušnom kalendárnom mesiaci, 
 
d) pre platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona vo výške určenej sadzbou poistného [ § 12 ods. 1 písm. e) zákona] z priemernej mesačnej mzdy. 
 
	(3) Ak príslušná zdravotná poisťovňa má informáciu o tom, že v čase, za ktorý sa dohadný preddavok určuje, je platiteľ poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) zákona alebo platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona osoba so zdravotným postihnutím podľa § 12 ods. 2 zákona, použije sa zníženie sadzby podľa § 12 ods. 1 zákona. 
 
	(4) Ak bol zamestnanec zamestnaný iba časť obdobia, dohadný preddavok sa pomerne znižuje. Ak bol platiteľ poistného podľa § 11 ods. 1 písm. b) zákona alebo platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona evidovaný ako takýto platiteľ iba časť obdobia, dohadný preddavok sa pomerne znižuje. 
 
§ 3 

Podrobnosti o platení preddavkov na poistné, preplatkov a nedoplatkov 

	(1) Platba preddavkov na poistné a nedoplatkov (ďalej len "platba") bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) zákona alebo platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona sa označí 
 
a) variabilným symbolom určeným zdravotnou poisťovňou, 
 
b) špecifickým symbolom v tvare RRRRMM alebo MMRRRR, kde RRRR označuje príslušný rok a MM označuje obdobie (mesiac), za ktoré sa platba uhrádza, ak ide o nedoplatok po lehote splatnosti. 
 
	(2) Platba bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. e) zákona (ďalej len "platiteľ dividend") sa označuje 
 
a) variabilným symbolom určeným zdravotnou poisťovňou; ak platiteľ dividend nemá určený variabilný symbol, platba sa označuje jeho identifikačným číslom (IČO) doplneným dvomi nulami sprava, 
 
b) špecifickým symbolom v tvare RRRRMM88 alebo 88MMRRRR, kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac a 88 označuje, že ide o platiteľa dividend. 
 
	(3) Platba poštovou poukážkou sa označí ako pri platbe bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) zákona alebo platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona podľa odseku 1. Ak ide o platiteľa dividend, označuje sa platba poštovou poukážkou podľa odseku 2. Pri tomto spôsobe platby, ak ide o fyzickú osobu, sa uvedie aj meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu, pri právnickej osobe sa uvedie obchodné meno alebo sídlo platiteľa poistného; ak ide o platiteľa dividend, uvedie sa obchodné meno a sídlo platiteľa dividend. 
 
	(4) Výsledok ročného zúčtovania podľa § 5 ods. 9 môže príslušná zdravotná poisťovňa zasielať poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na účet platiteľa poistného. 
 
Podrobnosti o ročnom zúčtovaní poistného 

§ 4 

	(1) Ročné zúčtovanie poistného sa vykoná najmä za poistenca, ktorý sa v rozhodujúcom období považoval za 
 
a) zamestnanca a v rozhodujúcom období v niektorom mesiaci jeho príjem presiahol trojnásobok priemernej mesačnej mzdy, 
 
b) zamestnanca a v rozhodujúcom období jeho príjem vo všetkých mesiacoch, keď bol zamestnancom u jedného zamestnávateľa, presiahol trojnásobok priemernej mesačnej mzdy, ale nebol v rozhodujúcom období zamestnancom počas všetkých 12 kalendárnych mesiacov, 
 
c) zamestnanca, ktorý mal niekoľkých zamestnávateľov a jeho príjmy vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov nepresiahli trojnásobok priemernej mesačnej mzdy a zároveň mal aj príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona, 
 
d) zamestnanca, ktorý mal počas roka súbežne alebo postupne viac zamestnávateľov, u každého jednotlivo jeho príjmy nepresiahli ani v jednom kalendárnom mesiaci trojnásobok priemernej mesačnej mzdy, ale súčet jeho príjmov od všetkých jeho zamestnávateľov bol vyšší ako maximálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. b) zákona a zároveň mal aj príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona, 
 
e) samostatne zárobkovo činnú osobu, 
 
f) platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona a jeho príjem podľa § 13 ods. 3 zákona presiahol úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona, 
 
g) poistenca, ktorý počas predchádzajúceho kalendárneho roka bol časť roka zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú činnosť, a časť roka bol verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike a mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 zákona a splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročného zúčtovania poistného, 
 
h) zamestnanca, samostatne zárobkovo činnú osobu alebo poistenca štátu podľa § 11 ods. 7 zákona, ktorý mal vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 zákona vyšší ako minimálny základ podľa § 13 ods. 10 zákona, 
 
i) zamestnanca, samostatne zárobkovo činnú osobu alebo poistenca štátu podľa § 11 ods. 7 zákona, ktorý mal vymeriavací základ podľa § 13 ods. 7 zákona, 
 
j) poistenca, za ktorého je platiteľom štát podľa § 11 ods. 7 a 8 zákona (ďalej len "poistenec štátu"), ktorý mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 zákona, ak splnil aspoň jednu podmienku na vykonanie ročného zúčtovania poistného, 
 
k) poistenca, ktorý mal súbehy jednotlivých zárobkových činností podľa § 10b ods. 1 zákona, alebo 
 
l) poistenca, ktorý sa stal v rozhodujúcom období osobou so zdravotným postihnutím podľa § 12 ods. 2 zákona a splnil niektorú z podmienok uvedených v písmenách a) až k). 
 
	(2) Ročné zúčtovanie poistného sa vykoná aj za poistenca, ktorý sa v rozhodujúcom období považoval za 
 
a) zamestnanca, ktorý mal niekoľkých zamestnávateľov a jeho príjmy vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov presiahli trojnásobok priemernej mesačnej mzdy a nemal zároveň aj príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona, 
 
b) zamestnanca, ktorý mal počas roka súbežne alebo postupne viac zamestnávateľov, u každého jednotlivo jeho príjmy nepresiahli ani v jednom kalendárnom mesiaci trojnásobok priemernej mesačnej mzdy, ale súčet jeho príjmov od všetkých jeho zamestnávateľov bol vyšší ako maximálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. b) zákona a nemal zároveň aj príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona, 
 
c) zamestnanca, ktorý mal niekoľkých zamestnávateľov a jeho príjmy vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov presiahli trojnásobok priemernej mesačnej mzdy a nemal zároveň aj príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona a časť roka bol zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú činnosť, 
 
d) zrušené od 1.6.2013. 
 
	(3) Zdravotná poisťovňa môže vykonať ročné zúčtovanie poistného aj v iných prípadoch, ak je predpoklad, že výsledkom ročného zúčtovania poistného je preplatok v prospech poistenca alebo naopak nedoplatok v prospech zdravotnej poisťovne. 
 
§ 5 

Postup výpočtu ročného zúčtovania poistného 

	(1) Určí sa úhrn vymeriavacích základov ako súčet všetkých čiastkových vymeriavacích základov v členení na 
 
a) vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa podľa § 13 ods. 1 a 4 zákona, 
 
b) vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby upravený podľa § 13 ods. 8 a ods. 9 písm. a) zákona alebo podľa § 13 ods. 13 zákona, 
 
c) vymeriavací základ platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona upravený podľa § 13 ods. 8 a ods. 9 písm. a) zákona, 
 
d) vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 zákona, 
 
e) vymeriavací základ podľa § 13 ods. 7 zákona. 
 
	(2) Určí sa minimálny vymeriavací základ ako úhrn čiastkových minimálnych vymeriavacích základov 
 
a) celková výška príjmu, na ktorého vyplatenie vznikol zamestnancovi nárok, 
 
b) minimálny základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona, 
 
c) minimálny základ platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona alebo 
 
d) vymeriavací základ vykázaný zdravotnou poisťovňou podľa § 20 ods. 5 zákona. 
 
	(3) Určí sa upravený vymeriavací základ takto: 
 
a) ak úhrn vymeriavacích základov podľa odseku 1 je väčší ako maximálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. b) zákona, uvádza sa maximálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. b) zákona, 
 
b) ak úhrn vymeriavacích základov podľa odseku 1 je menší ako minimálny vymeriavací základ podľa odseku 2, uvádza sa minimálny vymeriavací základ podľa odseku 2, 
 
c) ak úhrn vymeriavacích základov podľa odseku 1 je v intervale medzi minimálnym vymeriavacím základom podľa odseku 2 a maximálnym vymeriavacím základom podľa § 13 ods. 9 písm. b) zákona, uvádza sa úhrn vymeriavacích základov podľa odseku 1. 
 
	(4) Určí sa koeficient ako 
 
a) podiel upraveného vymeriavacieho základu podľa odseku 3 a úhrnu vymeriavacích základov podľa odseku 1 alebo 
 
b) číslo 1, ak úhrn vymeriavacích základov podľa odseku 1 sa rovná nule. 
 
	(5) Výsledný vymeriavací základ sa vypočíta tak, že sa koeficientom podľa odseku 4 vynásobia vymeriavacie základy uvedené v odseku 1. 
 
	(6) Poistné sa vypočíta tak, že výsledný vymeriavací základ podľa odseku 5 sa vynásobí sadzbou poistného podľa § 12 ods. 1 zákona. 
 
	(7) Rozdiel sumy poistného podľa odseku 6 a úhrnu preddavkov na poistné je výsledok ročného zúčtovania poistného. 
 
	(8) Výsledok ročného zúčtovania podľa odseku 7, ak ide o preplatok, sa zníži o daň podľa osobitného predpisu. 2) 
 
	(9) Výsledok ročného zúčtovania poistného podľa odseku 8, ak ide o preplatok, sa zúčtuje so vzájomnými pohľadávkami a záväzkami podľa § 19 ods. 16 zákona. 
 
	(10) Uvádzajú sa preddavky na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby na obdobie od 1. januára do 31. decembra roka nasledujúceho dva roky po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva, ktoré sa vypočítajú vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c) zákona] z podielu pomernej časti základu dane dosiahnutého v kalendárnom roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva, a koeficientu 1,486. Pomernou časťou základu dane sa rozumie časť základu dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu, 3) ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, povinný príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity, poistné na poistenie v nezamestnanosti, pripadajúca na jeden kalendárny mesiac prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti v rozhodujúcom období. Na kalendárny mesiac, v ktorého priebehu sa začala vykonávať samostatná zárobková činnosť po prvom dni v tomto mesiaci, sa neprihliada. 
 
	(11) V ročnom zúčtovaní poistného so zamestnávateľom sa uvádza meno a priezvisko zamestnanca, rodné číslo zamestnanca, vymeriavací základ upravený podľa odseku 5, poistné zamestnávateľa, poistné zamestnanca, vykázané preddavky zamestnávateľa, vykázané preddavky zamestnanca, výsledok ročného zúčtovania poistného zamestnávateľa a výsledok ročného zúčtovania poistného zamestnanca. 
 
	(12) Všetky sumy sa uvádzajú v eurách. Zaokrúhľovanie sa vykonáva takto: 
 
a) preddavky na poistné, vymeriavací základ aj výsledné poistné sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent smerom nadol, 
 
b) koeficient uvedený v odseku 4 sa zaokrúhľuje na 6 desatinných miest smerom nadol. 
 
	(13) Zdravotná poisťovňa môže postup výpočtu výsledku ročného zúčtovania sprístupniť platiteľovi poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) zákona alebo platiteľovi poistného podľa § 11 ods. 2 zákona aj elektronicky. 
 
	(14) Na základe údajov uvedených v odsekoch 1 až 12 sa vykoná výpočet ročného zúčtovania poistného za platiteľov poistného okrem platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona a zúčtovanie preddavkov na poistné za predchádzajúci kalendárny rok podľa postupu výpočtu ročného zúčtovania poistného, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6. 
 
§ 6 

	(1) Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného (ďalej len "oznámenie") pre poistenca obsahuje 
 
a) označenie zdravotnej poisťovne, ktorá oznámenie zasiela, 
 
b) meno, priezvisko a rodné číslo poistenca, 
 
c) rozpis preplatku, ktorého vznik sa oznamuje v členení na 
1. vymeriavací základ zamestnanca podľa § 13 ods. 1 zákona, 
2. vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 2 zákona, 
3. vymeriavací základ platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona podľa § 13 ods. 3 zákona, 
4. vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 zákona, 
5. vymeriavací základ podľa § 13 ods. 7 zákona, 
6. úhrn vymeriavacích základov, 
7. vypočítané poistné, 
 
d) preddavky na poistné v členení na 
1. úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom alebo zamestnávateľmi, 
2. úhrn preddavkov na poistné zaplatených poistencom, 
3. celkový úhrn preddavkov na poistné, 
 
e) údaj o preplatku (suma rozdielu celkového úhrnu preddavkov na poistné a vypočítaného poistného), 
 
f) údaj o preplatku platiteľa poistného podľa písmena e) upravený o daň podľa osobitného predpisu, 2) 
 
g) výsledok ročného zúčtovania poistného podľa § 5 ods. 9 zúčtovaný so vzájomnými pohľadávkami a záväzkami podľa § 19 ods. 16 zákona v členení na 
1. špecifikáciu obdobia, za ktoré platiteľ poistného dlží poistné, 
2. sumy pohľadávok a záväzkov, 
 
h) údaj o výške preddavku na poistné na obdobie od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho dva roky po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie vykonáva, pre samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá naďalej vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. 
 
	(2) Oznámenie pre zamestnávateľa obsahuje 
 
a) označenie zdravotnej poisťovne, ktorá oznámenie zasiela, 
 
b) údaj o zamestnávateľovi podľa § 1 ods. 2 písm. a) a c), 
 
c) rozpis preplatku, ktorého vznik sa oznamuje v členení 
1. úhrn vymeriavacích základov zamestnancov, vymeriavacie základy jednotlivých zamestnancov, mená, priezviská a rodné čísla zamestnancov, 
2. vypočítané poistné, 
 
d) úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom, 
 
e) výšku preplatku (suma rozdielu celkového úhrnu preddavkov na poistné a vypočítaného poistného), 
 
f) výsledok ročného zúčtovania poistného podľa § 5 ods. 7 zúčtovaný so vzájomnými pohľadávkami a záväzkami podľa § 19 ods. 16 zákona v členení na 
1. špecifikáciu obdobia, za ktoré platiteľ poistného dlží poistné, 
2. sumy pohľadávok a záväzkov. 
 
	(3) Výkaz nedoplatkov z ročného zúčtovania poistného (ďalej len "výkaz nedoplatkov") pre poistenca obsahuje 
 
a) údaje podľa § 17a zákona a § 19 ods. 9 zákona, 
 
b) rozpis nedoplatku, ktorý sa výkazom nedoplatkov predpisuje v členení 
1. vymeriavací základ zamestnanca podľa § 13 ods. 1 zákona, 
2. vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 2 zákona, 
3. vymeriavací základ podľa § 13 ods. 3 zákona platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona, 
4. vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 zákona, 
5. vymeriavací základ podľa § 13 ods. 7 zákona, 
6. úhrn vymeriavacích základov, 
7. vypočítané poistné, 
 
c) preddavky na poistné v členení 
1. úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom alebo zamestnávateľmi, 
2. úhrn preddavkov na poistné zaplatených poistencom, 
3. celkový úhrn preddavkov na poistné, 
 
d) výšku nedoplatku (suma rozdielu vypočítaného poistného a celkového úhrnu preddavkov na poistné), 
 
e) sumu nedoplatku za rozhodujúce obdobie, ktorá bola predpísaná iným platobným výmerom alebo výkazom nedoplatkov, 
 
f) sumu, ktorá bude predpísaná týmto výkazom nedoplatkov, 
 
g) údaj o výške preddavku na poistné na obdobie od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho dva roky po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie vykonáva, pre samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá naďalej vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. 
 
	(4) Výkaz nedoplatkov pre zamestnávateľa obsahuje 
 
a) údaje podľa § 17a zákona a podľa § 19 ods. 9 zákona, 
 
b) rozpis nedoplatku, ktorý sa výkazom nedoplatkov predpisuje v členení 
1. vymeriavacie základy jednotlivých zamestnancov a mená, priezviská a rodné čísla zamestnancov, 
2. vypočítané poistné, 
 
c) úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom, 
 
d) výšku nedoplatku (suma rozdielu vypočítaného poistného a celkového úhrnu preddavkov na poistné), 
 
e) sumu nedoplatku za rozhodujúce obdobie, ktorá bola predpísaná iným platobným výmerom alebo výkazom nedoplatkov, 
 
f) sumu, ktorá bude predpísaná týmto výkazom nedoplatkov. 
 
	(5) V oznámení musí byť uvedené poučenie o možnosti podať nesúhlasné stanovisko a lehota na jeho podanie. 
 
	(6) Ak zdravotná poisťovňa sprístupní údaje o vymeriavacích základoch, výške preplatku, nedoplatku zamestnanca a zamestnávateľa zamestnávateľovi elektronicky, vo výkaze nedoplatkov alebo v oznámení sa uvedú údaje podľa § 19 ods. 8 a 9 zákona a celkový úhrn vymeriavacích základov. 
 
§ 7 

	Obsah oznámenia o výške príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta podľa § 10b ods. 1 písm. b) zákona a o výške príjmu z dividend podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona je uvedený v prílohe č. 7. 
 
§ 8 

Podrobnosti o ročnom zúčtovaní poistného plateného štátom 

	(1) Podkladom na ročné zúčtovanie poistného plateného štátom je 
 
a) vymeriavací základ štátu podľa § 13 ods. 14 zákona na príslušný kalendárny rok, 
 
b) počet poistencov štátu podľa údajov z centrálneho registra poistencov v štruktúre podľa príslušných zdravotných poisťovní podľa osobitného zákona, 4) 
 
c) počet poistencov štátu nahlásených príslušnou zdravotnou poisťovňou v príslušnom kalendárnom roku v štruktúre podľa jednotlivých mesiacov podľa § 23 ods. 9 písm. c) zákona, 
 
d) skutočný denný počet poistencov štátu nahlásený príslušnou zdravotnou poisťovňou za príslušný kalendárny rok podľa § 19 ods. 19 zákona, 
 
e) suma preddavkov na poistné za poistencov štátu zaplatená príslušnej zdravotnej poisťovni v jednotlivých mesiacoch príslušného kalendárneho roka ( § 17 ods. 8 zákona), 
 
f) suma poistného, ktoré mal štát zaplatiť príslušnej zdravotnej poisťovni za poistencov štátu v predchádzajúcom kalendárnom roku. 
 
	(2) Na základe údajov uvedených v odseku 1 sa vykoná výpočet poistného za poistencov štátu a zúčtovanie preddavkov na poistné za predchádzajúci kalendárny rok podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 8. 
 
Spoločné a prechodné ustanovenia 

Spoločné ustanovenia 

§ 9 

	(1) Ak rozdiel sumy poistného za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona vypočítaný v ročnom zúčtovaní poistného a úhrnu preddavkov na poistné platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona je záporný, ide o preplatok. 
 
	(2) Ak rozdiel sumy poistného za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona vypočítaný v ročnom zúčtovaní poistného a úhrnu preddavkov na poistné platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona je kladný, ide o nedoplatok. 
 
	(3) V ročnom zúčtovaní poistného sa do úhrnu preddavkov na poistné platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) a c) zákona za zamestnanca a zamestnávateľa započítavajú preddavky na poistné vypočítané podľa § 16 zákona a vykázané podľa § 20 zákona za rozhodujúce obdobie. 
 
	(4) V ročnom zúčtovaní poistného sa do úhrnu preddavkov na poistné platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. b) a ods. 2 zákona za samostatne zárobkovo činnú osobu a platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona započítavajú preddavky na poistné za rozhodujúce obdobie zaplatené najneskôr do dňa vykonania ročného zúčtovania poistného. 
 
§ 10 

	(1) Za kalendárny mesiac, v ktorom dochádza k súčasnému súbehu platiteľov poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) a b) zákona aspoň jeden deň, sa v ročnom zúčtovaní poistného podľa § 4 ako minimálny základ poistenca uvedie najvyšší z minimálnych základov jednotlivých platiteľov poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) a b) zákona. 
 
	(2) Za kalendárny mesiac, v ktorom dochádza k postupnému súbehu platiteľov poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) a b) zákona alebo platiteľov podľa § 11 ods. 2 zákona a nedochádza k súčasnému súbehu platiteľov poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) a b) zákona, sa v ročnom zúčtovaní poistného podľa § 5 ako minimálny základ poistenca uvedie súčet minimálnych základov jednotlivých platiteľov poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) a b) zákona alebo platiteľov podľa § 11 ods. 2 zákona. 
 
§ 11 

	(1) Ak sa údaje nahlásené poistencom líšia od údajov, ktoré zdravotná poisťovňa získala z iných orgánov verejnej správy podľa § 29b ods. 7 až 14 zákona, zdravotná poisťovňa môže žiadať od poistenca doklady preukazujúce ním nahlásené skutočnosti v písomnej forme. 
 
	(2) Ak platiteľ poistného zanikne bez právneho nástupcu a za jeho zamestnancov bude zdravotná poisťovňa vykonávať ročné zúčtovanie poistného, ale zamestnávateľ nedoručil v rozhodujúcom období mesačné výkazy, ročné zúčtovanie poistného sa vykoná z dokladov, ktoré sú k dispozícii, alebo si zdravotná poisťovňa môže vyžiadať od zamestnanca doklad o výške príjmu. 
 
Prechodné ustanovenia 

§ 12 

	(1) Preplatok za rok 2011 vzniká najmä u poistenca, ktorý bol v roku 2011 
 
a) zamestnancom a mal niekoľkých zamestnávateľov a jeho príjmy vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov presiahli sumu 2 233,50 eura a nemal zároveň aj príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona, 
 
b) časť roka zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú činnosť, a časť roka bol verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike ako zamestnanec a mal niekoľkých zamestnávateľov a jeho príjmy vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov presiahli sumu 2 233,50 eura a nemal zároveň aj príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona, 
 
c) samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá v priebehu roka 2011 uhrádzala preddavky na poistné vyššie ako 46,06 eura mesačne a jeho vymeriavací základ podľa § 13 ods. 2 zákona nepresiahol mesačne sumu 329,06 eura a nemal zároveň príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona, 
 
d) zamestnancom, ktorý mal počas roka súbežne alebo postupne viac zamestnávateľov, u každého jednotlivo jeho príjmy neprekročili ani v jednom kalendárnom mesiaci sumu 2 233,50 eura, ale súčet jeho príjmov od všetkých jeho zamestnávateľov bol za rok 2011 vyšší ako suma 26 802 eur a nemal zároveň aj príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona, 
 
e) samostatne zárobkovo činnou osobou z dôvodu príjmu z prenájmu 5) a v roku 2011 uhradil preddavky na poistné z tohto príjmu, 
 
f) poistencom štátu podľa § 11 ods. 7 písm. a) zákona, ktorý mal vek od 26 rokov do 30 rokov a v roku 2011 zaplatil preddavky na poistné ako platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona, 
 
g) zamestnancom, ktorý zaplatil preddavky na poistné z odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreačnej starostlivosti podľa osobitného predpisu. 6) 
 
	(2) Nedoplatok za rok 2011 vzniká najmä u poistenca, ktorý bol v roku 2011 
 
a) samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorej vymeriavací základ podľa § 13 ods. 2 zákona presiahol úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona a v priebehu roka uhrádzala preddavky na poistné v sume 46,06 eura za mesiac, alebo ak mala zároveň aj príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona, 
 
b) časť roka 2011 zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú činnosť, a časť roka 2011 bol verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike ako samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej vymeriavací základ podľa § 13 ods. 2 zákona presiahol úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona a v priebehu roka uhrádzala preddavky na poistné v sume 46,06 eura za mesiac, alebo ak mala zároveň aj príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona, 
 
c) platiteľom poistného podľa § 11 ods. 2 zákona, ak jeho príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona presiahli úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona, 
 
d) zamestnancom a jeho príjmy iba v niektorých mesiacoch roka 2011 presiahli sumu 2 233,50 eura za mesiac, 
 
e) zamestnancom a jeho príjmy vo všetkých mesiacoch u jedného zamestnávateľa v roku 2011 presiahli sumu 2 233,50 eura za mesiac, ale nebol v rozhodujúcom období zamestnancom počas všetkých 12 kalendárnych mesiacov, 
 
f) zamestnancom a mal popri príjmoch zo zamestnania aj príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona, 
 
g) poistencom štátu podľa § 11 ods. 7 zákona, mal príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. a) až e) zákona a splnil aspoň jednu podmienku na vykonanie ročného zúčtovania poistného alebo 
 
h) v súbehu skutočností uvedených v písmenách a) až g) a úhrn vymeriavacích základov bol vyšší ako úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona. 
 
	(3) Údaje potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného za rok 2011 sú uvedené v prílohe č. 9. 
 
§ 13 

	(1) V ročnom zúčtovaní poistného sa do úhrnu preddavkov na poistné platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) a c) zákona za zamestnanca a zamestnávateľa započítavajú preddavky na poistné vykázané podľa § 20 zákona alebo vykázané podľa § 38 ods. 2 zákona za rozhodujúce obdobie. 
 
	(2) Ak platiteľ poistného nevykazoval v priebehu rozhodujúceho obdobia roku 2011 preddavky na poistné mesačnými výkazmi podľa § 20 ods. 1 zákona a ani neplnil oznamovacie povinnosti podľa § 22 až 24 zákona, ale doručil zdravotnej poisťovni výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011 (ďalej len "súhrnný ročný výkaz"), pri vykonávaní ročného zúčtovania poistného sa vychádza z tohto súhrnného ročného výkazu. 
 
	(3) Ak údaje vykázané alebo určené podľa § 20 zákona, oznámené podľa § 22 až 24 zákona sú rozdielne ako údaje v súhrnnom ročnom výkaze, platí toto poradie: 
 
a) súhrnný ročný výkaz, 
 
b) mesačné výkazy, 
 
c) dohadný preddavok podľa § 2. 
 
	(4) Opravný súhrnný ročný výkaz alebo aditívny súhrnný ročný výkaz môže platiteľ poistného zaslať zdravotnej poisťovni najneskôr do konca mája 2012. 
 
	(5) Ak zamestnanec v roku 2011 zaplatil preddavky na poistné z odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreačnej starostlivosti podľa osobitného predpisu, 6) zamestnávateľ túto skutočnosť uvedie v opravnom súhrnom ročnom výkaze alebo aditívnom súhrnnom ročnom výkaze znížením úhrnu skutočnej sumy príjmov tohto zamestnanca podľa § 13 ods. 1 zákona. 
 
	(6) Výška príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta podľa § 10b ods. 1 písm. b) zákona alebo výška príjmu z dividend podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona sa oznamuje zdravotnej poisťovni, ktorá je príslušná na vykonanie ročného zúčtovania poistného za rok 2011, najneskôr do konca mája 2012. 
 
§ 14 

Dohadný preddavok určený v roku 2011 

	(1) Ak zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba nepredložila zdravotnej poisťovni podklady potrebné na správny výpočet preddavku na poistné a poistného do 31. mája 2012 za obdobie od 1. januára 2011 do 30. apríla 2011, môže príslušná zdravotná poisťovňa vyčísliť preddavok na poistné a poistné na základe podkladov zamestnávateľa alebo samostatne zárobkovo činnej osoby obdobného charakteru, najmenej však vo výške minimálnej výšky preddavku na poistné a poistného v rozhodujúcom období. 
 
	(2) Ak zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná osoba alebo platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona nepredložili príslušnej zdravotnej poisťovni podklady potrebné na správny výpočet preddavku na poistné a poistného do 31. mája 2012 za obdobie od 1. mája 2011 do 31. decembra 2011, môže príslušná zdravotná poisťovňa vyčísliť preddavok na poistné a poistné z priemernej mesačnej mzdy. 
 
	(3) Ak zdravotná poisťovňa uplatňuje dohadný preddavok až v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2011 z dôvodu, že zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná osoba alebo platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona nepredložili príslušnej zdravotnej poisťovni podklady potrebné na správny výpočet preddavku na poistné a poistného do 31. mája 2012, môže príslušná zdravotná poisťovňa vyčísliť preddavok na poistné a poistné z priemernej mesačnej mzdy podľa § 2 na celé rozhodujúce obdobie roku 2011. 
 
§ 15 

	Podkladom na ročné zúčtovanie poistného plateného štátom podľa § 8 za rok 2011 sú podľa § 37 ods. 9 zákona aj poistenci štátu podľa § 11 ods. 7 písm. a) zákona. 
 
§ 15a 

	Prílohy č. 1 až 5 sa prvýkrát použijú v mesiaci február 2013 za mesiac január 2013. 
 
§ 15b 

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2012 vykonané od 1. júna 2013 

	(1) Údaje potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného za rok 2012 sú uvedené v prílohe č. 10. 
 
	(2) Ročné zúčtovanie poistného za rok 2012 sa vykoná za každú samostatne zárobkovo činnú osobu; ak samostatne zárobkovo činná osoba nepodávala daňové priznanie z dôvodu, že jej táto povinnosť nevznikla, vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 2 zákona je nula eur. 
 
	(3) Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby za rok 2012 je vo výške podielu základu dane z príjmov fyzických osôb zo zárobkovej činnosti [§ 10b ods. 1 písm. b) zákona] dosiahnutého v roku 2012, ktorý nie je znížený o poistné na verejné zdravotné poistenie, a koeficientu 2,14. 
 
	(4) Na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2012 sa výška príjmov z dividend podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona, ktoré boli vyplatené v roku 2012, oznamuje zdravotnej poisťovni, ktorá je príslušná na vykonanie ročného zúčtovania poistného na tlačive uvedenom v prílohe č. 7 najneskôr do konca júla 2013. 
 
§ 16 

Zrušovacie ustanovenie 

	Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z.z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky č. 177/2007 Z.z., vyhlášky č. 161/2008 Z.z., vyhlášky č. 169/2009 Z.z., vyhlášky č. 13/2010 Z.z. a vyhlášky č. 10/2011 Z.z. 
 
§ 17 

Účinnosť

 
	Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2012. 

	Vyhláška č. 23/2013 Z.z. nadobudla účinnosť 1. februárom 2013. 

	Vyhláška č. 126/2013 Z.z. nadobudla účinnosť 1. júnom 2013. 

Ivan Uhliarik v.r. 




































Príloha č.1 
k vyhláške č. 130/2012 Z. z.
VZOR

VýKAZ  ZAMESTNÁVATEĽA v listinnej Podobe
podľa § 20 ods. 1 a 7 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Názov a logo zdravotnej poisťovne
Interné údaje 
zdravotnej poisťovne


Kód zdravotnej poisťovne


Číslo platiteľa 


VÝKAZ PREDDAVKOV NA POISTNÉ NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE ZAMESTNÁVATEĽA (ďalej len „preddavok“)


                                                                                                                                                                                                          (druh výkazu) (N, O, A)
Za obdobie

Deň určený na výplatu príjmov

ÚDAJE O PLATITEĽOVI
Meno a priezvisko
Názov

Právna
forma

Rodné číslo
Číslo povolenia na pobyt
DIČ 
IČO




Sídlo
Obec

Ulica


Súpisné číslo

Orientačné číslo

PSČ

Štát

ÚDAJE O PREDDAVKOCH
1.
Počet prihlásených zamestnancov v zdravotnej poisťovni

1A.
Počet všetkých zamestnancov

Poistenci bez zdravotného postihnutia 
2.
Počet zamestnancov, za ktorých sa platí preddavok

3.
Počet kalendárnych dní, za ktoré sa platí preddavok

4.
Celkový príjem, ktorý je predmetom výpočtu vymeriavacieho základu v eurách 

5.
Vymeriavací základ podľa § 13 zákona v  eurách 

6.
Sadzba v % / Preddavok v eurách za zamestnávateľa podľa zoznamu zamestnancov
%

7.
Sadzba v % / Preddavok v eurách za zamestnancov podľa zoznamu zamestnancov
%

8.
Celková suma preddavku (r. 6 + r. 7)

Poistenci so zdravotným postihnutím 
9.
Počet zamestnancov, za ktorých sa platí preddavok

10.
Počet kalendárnych dní, za ktoré sa platí preddavok 


11.
Celkový príjem, ktorý je predmetom výpočtu vymeriavacieho základu v eurách 

12.
Vymeriavací základ podľa § 13 zákona v eurách  

13.
Sadzba v % / Preddavok v eurách za zamestnávateľa podľa zoznamu zamestnancov
%

14.
Sadzba v % / Preddavok v eurách za zamestnancov podľa zoznamu zamestnancov
%

15.
Celková suma preddavku (r. 13 + r. 14)


16.
Preddavok spolu v eurách: (r. 8 + r. 15)

Vyplnil

Telefón

Fax

E-mail

Zoznam zamestnancov, príjmy, vymeriavacie základy a preddavky
Por.
čís.
Rodné číslo poistenca
Počet dní
Celková výška príjmu
Vymeriavací
základ
Sadzba preddavku v %
Suma preddavku v eurách  
Preddavok spolu






Zamest-návateľ
Zamest-nanec
Zamest-návateľ

Zamest-nanec


1










2











Podpis a odtlačok pečiatky platiteľa poistného

Dátum

Odtlačok pečiatky zdravotnej poisťovne

Dátum prevzatia




Vysvetlivky k výkazu zamestnávateľa 
Text polí
Vysvetlivky:
Kód zdravotnej poisťovne
Uvádza sa štvormiestny kód (kód zdravotnej poisťovne “2x” doplnený o kód pobočky, v ktorej je platiteľ prihlásený). Ak zdravotná poisťovňa nemá pobočky zriadené, uvádza sa  „00“
Číslo platiteľa
IČO doplnené dvomi nulami vzadu, alebo číslo pridelené zdravotnou poisťovňou 
Druh výkazu
Vypĺňa sa príslušné písmeno vo štvorčeku:
N = nový (prvotný výkaz), ktorý podáva platiteľ poistného v riadnom vykazovacom termíne
O = opravný – je výkaz, ktorým sa opravuje celý prvotný výkaz
A = aditívny (rozdielový) – je výkaz, ktorým sa vykazuje rozdiel v údajoch oproti novému výkazu
Za obdobie
Vypĺňa sa obdobie, za ktoré sa výkaz predkladá, v tvare: 200801 (RRRRMM)
Deň určený na výplatu príjmov
Uvádza sa číslo dňa v mesiaci
ÚDAJE O PLATITEĽOVI
Meno a priezvisko 
Názov
Zamestnávateľ – za fyzickú osobu sa uvádza meno, priezvisko a názov uvedený v doklade, na základe ktorého vykonáva svoju činnosť
Zamestnávateľ – za právnickú osobu sa uvádza názov podľa výpisu z Obchodného registra alebo iného registra
Právna forma
Právna forma zamestnávateľa: FO – fyzická osoba; PO – právnická osoba
Rodné číslo
Uvádza sa rodné číslo podľa občianskeho preukazu alebo rodného listu 
Číslo povolenia na pobyt
Uvádza sa číslo podľa povolenia na prechodný pobyt cudzincov
DIČ 
Uvádza sa celé daňové identifikačné číslo
IČO
Uvádza sa identifikačné číslo organizácie (inštitúcie) osemmiestne číslo. Ak má  IČO menej ako osem znakov, dopĺňa sa vpredu (na začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov
Sídlo
Uvádza sa obec, ulica, súpisné číslo a orientačné číslo, PSČ podľa sídla alebo miesta podnikania podľa výpisu z Obchodného registra alebo podľa iného registra a štát
ÚDAJE O PREDDAVKOCH
1.
Počet prihlásených zamestnancov
Uvádza sa celkový počet zamestnancov prihlásených v príslušnej zdravotnej poisťovni spĺňajúcich štatút zamestnanca podľa § 11 ods. 3 zákona (aj zamestnancov podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona) 
1A.
Počet všetkých zamestnancov
Uvádza sa celkový počet zamestnancov prihlásených vo všetkých zdravotných poisťovniach spĺňajúcich štatút zamestnanca podľa § 11 ods. 3 zákona (aj zamestnancov podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona); údaj je povinná položka, ak je počet týchto zamestnancov menší ako 3
Poistenci bez zdravotného postihnutia
2.
Počet zamestnancov, za ktorých sa platí preddavok
Uvádza sa celkový počet zamestnancov bez zdravotného postihnutia, za ktorých sa vypočítava a platí preddavok, len ak je výška preddavku vyššia ako nula  
3.
Počet kalendárnych dní, za ktoré sa platí preddavok
Uvádza sa celkový počet kalendárnych dní v mesiaci, počas ktorých sa osoba považuje za zamestnanca na účely zdravotného poistenia, za ktoré sa platí preddavok (neuvádzajú sa dni, počas ktorých je platiteľom štát podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona) 
4.
Celkový príjem, ktorý je predmetom výpočtu vymeriavacieho základu v eurách
Uvádza sa úhrn celých príjmov (v eurách) zamestnancov, za ktorých je vypočítaný preddavok  (§ 13 ods. 1 a 6 až 8 zákona)
5.
Vymeriavací základ podľa § 13 zákona v eurách
Uvádza sa vymeriavací základ podľa  § 13 ods. 1 a ods. 6 až 8 zákona
6.
Sadzba v %  /Preddavok za zamestnávateľa
Uvádza sa sadzba v percentách a preddavok v eurách za zamestnávateľa
7.
Sadzba v %  /Preddavok za zamestnancov
Uvádza sa sadzba v percentách a preddavok v eurách za zamestnanca bez zdravotného postihnutia
8.
Celková suma preddavku v eurách
Uvádza sa súčet riadkov  6 + 7
Poistenci so zdravotným postihnutím
9.
Počet zamestnancov, za ktorých sa platí preddavok
Uvádza sa celkový počet zamestnancov so zdravotným postihnutím, za ktorých sa vypočítava a platí preddavok, len ak je výška preddavku vyššia ako nula  
10.
Počet kalendárnych dní, za ktoré sa platí preddavok
Uvádza sa celkový počet kalendárnych dní v mesiaci, počas ktorých sa osoba považuje za zamestnanca na účely zdravotného poistenia, za ktoré sa platí preddavok (neuvádzajú sa dni, počas ktorých je platiteľom štát podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona) 
11.
Celkový príjem, ktorý je predmetom výpočtu vymeriavacieho základu v eurách
Uvádza sa úhrn celých príjmov (v eurách) zamestnancov, za ktorých je vypočítaný preddavok.(§ 13 ods. 1 a 6 až 8 zákona)
12.
Vymeriavací základ podľa § 13 v eurách
Uvádza sa vymeriavací základ podľa  § 13 ods. 1 a  6 až 8 zákona
13.
Sadzba v %  /Preddavok za zamestnávateľa
Uvádza sa sadzba v percentách a preddavok v eurách za zamestnávateľa
14.
Sadzba v %  /Preddavok za zamestnancov
Uvádza sa sadzba v percentách a preddavok v eurách za zamestnanca so zdravotným postihnutím
15.
Celková suma preddavku v eurách
Uvádza sa súčet riadkov 13 + 14
16.
Preddavok spolu v eurách
Uvádza sa súčet riadkov 8 + 15
Vyplnil, Telefón, Fax, e-mail
Uvádza sa čitateľne meno a priezvisko osoby zodpovednej za vyplnenie výkazu, jej číslo telefónu, číslo faxu a emailová adresa
Zoznam zamestnancov, vymeriavacie základy a preddavky 
Poradové číslo
Vypĺňa sa poradové číslo
Rodné číslo
Uvádza sa rodné číslo zamestnanca
Počet dní
Uvádza sa počet kalendárnych dní, za ktoré sa  za zamestnanca platí preddavok
Celková výška príjmu
Uvádza sa celkový príjem zamestnanca (§ 13 ods. 1 a 6 až 8 zákona), na vyplatenie ktorého vznikol zamestnancovi nárok a je predmetom výpočtu vymeriavacieho základu 
Vymeriavací základ
Uvádza sa vymeriavací základ preddavku na poistné podľa § 13 ods. 1 a 6 až 8 zákona (za zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona sa uvádza nulový vymeriavací základ). Ak sa vypláca príjem počas poberania napr. nemocenského alebo materského, uvádza sa skutočný vymeriavací základ
Sadzba preddavku v %
Vypĺňa sa v percentách samostatne za zamestnávateľa a zamestnanca v členení podľa zdravotného postihnutia
Suma preddavku v eurách
Uvádza sa suma preddavku v eurách: za zamestnávateľa  a za zamestnanca
Preddavok spolu
Uvádza sa súčet preddavku zamestnávateľa a zamestnanca

Podpis a odtlačok pečiatky platiteľa poistného, dátum
Výkaz podpísaný poverenou osobou zamestnávateľa sa dopĺňa odtlačkom pečiatky zamestnávateľa a dátumom





















































Príloha č.2 
k vyhláške č. 130/2012 Z. z.
VZOR

VýKAZ SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNEJ OSOBY  v listinnej podobe
podľa § 20 ods. 2 a 7 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Názov a logo zdravotnej poisťovne
Interné údaje 
zdravotnej poisťovne


Kód zdravotnej poisťovne


Číslo platiteľa

          
VÝKAZ  PREDDAVKOV NA POISTNÉ NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE  SAMOSTATNE  ZÁROBKOVO ČINNEJ OSOBY (ďalej len „preddavok“)                   

                                                                                       							(druh výkazu)  (N,O)
Za obdobie               
od:
do:

ÚDAJE O PLATITEĽOVI 
1.
Meno:

Priezvisko:

2.
Dátum narodenia:
Rodné číslo
Iné identifikačné číslo (BIČ):
IČO:
DIČ:






3.
Miesto trvalého pobytu
Obec:                                                               PSČ:                              Štát:
Ulica:                                                                Číslo:	
4.
Miesto prechodného pobytu
Obec:                                                               PSČ:                              Štát:
Ulica:                                                                Číslo:	
5.
E-mail:

Telefón:

Fax:

6.
Názov banky alebo pobočky zahraničnej banky:
Predčíslie účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:






Platnosť zmeny

Dátum zmeny









ÚDAJE O PREDDAVKOCH
Preddavky na poistné na obdobie od 1.1. do 31.12.
(§ 20 ods. 2 zákona) 
1. 
Základ dane

2. 
Príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta

3. 
Poistné na verejné zdravotné poistenie

4. 
Poistné na sociálne poistenie

5. 
Počet mesiacov prevádzkovania činnosti

6. 
Koeficient  podľa § 16 ods. 2 písm. b) a § 38b ods. 3 a 4 zákona

7. 
Sadzba poistného

8. 
Vypočítaný preddavok na poistné v eurách ([(položka 1–2+3+4)/položka 5/položka 6 x položka 7]/100)

9. 
Upravený preddavok na poistné v eurách podľa § 16 ods. 8 a 9 zákona


Podpis a odtlačok pečiatky platiteľa poistného


Dátum

Odtlačok pečiatky zdravotnej poisťovne


Dátum prevzatia




Vysvetlivky k výkazu samostatne zárobkovo činnej osoby
Text polí
Vysvetlivky:
Kód zdravotnej poisťovne
Uvádza sa štvormiestny kód (kód zdravotnej poisťovne “2x” doplnený o kód pobočky, v ktorej je platiteľ prihlásený). Ak zdravotná poisťovňa nemá pobočky zriadené, uvádza sa  „00“
Číslo platiteľa
IČO doplnené dvomi nulami vzadu, alebo číslo pridelené zdravotnou poisťovňou 
Druh výkazu
Vypĺňa sa príslušné písmeno vo štvorčeku:
N = nový (prvotný výkaz)
O = opravný – je výkaz, ktorým sa opravuje celý prvotný výkaz
Za obdobie
Vypĺňa sa obdobie, za ktoré sa výkaz predkladá 
ÚDAJE O PLATITEĽOVI
Meno a priezvisko 

Uvádza sa meno a priezvisko uvedený v doklade, na základe ktorého vykonáva svoju činnosť
Dátum narodenia
Uvádza sa dátum narodenia podľa občianskeho preukazu alebo rodného listu
Rodné číslo
Uvádza sa rodné číslo podľa občianskeho preukazu alebo rodného listu 
BIČ
Uvádza sa bezvýznamové identifikačné číslo, ak je pridelené
IČO
Uvádza sa identifikačné číslo organizácie (inštitúcie) osemmiestne číslo. Ak má  IČO menej znakov ako osem, dopĺňa sa vpredu (na začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov
DIČ 
Uvádza sa celé daňové identifikačné číslo
Miesto trvalého pobytu
Uvádza sa obec, ulica, súpisné číslo a orientačné číslo, PSČ, štát
Miesto prechodného pobytu
Uvádza sa obec, ulica, súpisné číslo a orientačné číslo, PSČ, štát
E-mail
Uvádza sa emailová adresa
Telefón
Uvádza sa číslo telefónu s  predvoľbou
Fax
Uvádza sa číslo faxu s  predvoľbou
Názov banky alebo pobočky zahraničnej banky
Uvádza sa názov banky alebo názov pobočky zahraničnej banky
Predčíslie účtu
Uvádza sa predčíslie účtu
Číslo účtu
Uvádza sa číslo účtu
Kód banky
Uvádza sa kód banky alebo kód pobočky zahraničnej banky
Platnosť zmeny  
Uvádza sa Z-začiatok, S-storno
Dátum zmeny
Uvádza sa deň, mesiac a rok začiatku činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby 
ÚDAJ O PREDDAVKOCH
1. 
Základ dane
Uvádza sa základ dane z príjmov fyzických osôb podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu
2. 
Príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta
Uvádzajú sa príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta podľa § 20 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o z mene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu
3. 
Poistné na verejné zdravotné poistenie
Uvádza sa poistné na verejné zdravotné poistenie, o ktoré si osoba znížila základ dane z príjmov fyzických osôb podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu
4. 
Poistné na sociálne poistenie
Uvádza sa poistné na sociálne poistenie podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov , o ktoré si osoba znížila základ dane z príjmov fyzických osôb podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu
5. 
Počet mesiacov prevádzkovania činnosti
Uvádza sa počet mesiacov prevádzkovania činnosti v roku, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu 
6. 
Koeficient  podľa § 16 ods. 2 písm. b) a § 38b ods. 3 a 4 zákona
Uvádza sa koeficient  podľa § 16 ods. 2 písm. b) a § 38b ods. 3 a 4 zákona
7. 
Sadzba poistného
Uvádza sa sadzba poistného podľa § 12 zákona
8. 
Vypočítaný preddavok na poistné v eurách ([(položka 1–2+3+4)/položka 5/položka 6 x položka 7]/100.)
Uvádza sa vypočítaný preddavok na poistné v eurách podľa § 16 ods. 2 písm. b) a § 38b ods. 3 a 4 zákona
9. 
Upravený preddavok na poistné v eurách podľa § 16 ods. 8 a 9 zákona
Uvádza sa upravený preddavok na poistné v eurách podľa § 16 ods. 8 a 9 zákona







































Príloha č. 3 
k vyhláške č. 130/2012 Z. z.
VZOR

VýKAZ  PLATITEĽA DIVIDEND  v listinnej podobe
podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Názov a logo zdravotnej poisťovne
Interné údaje 
zdravotnej poisťovne


Kód zdravotnej poisťovne


Číslo platiteľa 


VÝKAZ  PREDDAVKOV NA POISTNÉ NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE  PLATITEĽA DIVIDEND  (ďalej len „preddavok“)                   

                                                                                                                                                                                           (druh výkazu) (N, O, A)
Za obdobie

ÚDAJE O PLATITEĽOVI  
Obchodné meno

DIČ
IČO 
Sídlo
Obec

Ulica


Súpisné číslo

Orientačné číslo

PSČ

Štát

Názov banky alebo pobočky zahraničnej banky
Predčíslie účtu
Číslo účtu
Kód banky




ÚDAJE O PREDDAVKOCH
1.
Celkový počet poistencov poistených v zdravotnej poisťovni, ktorým boli vyplatené dividendy

2.
Celková suma vyplatených dividend za všetkých poistencov 

3.
Celková suma vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 6  zákona  

4. 
Sadzba preddavkov 14%

5.
Celková suma preddavkov za všetkých poistencov  

6. 
Dátum vyplatenia dividend


Vyplnil

Telefón

Fax

E-mail

Zoznam poistencov, suma vyplatených dividend, vymeriavacie základy a preddavky
Poradové číslo
Rodné číslo
Suma vyplatených dividend
Vymeriavací základ
Preddavok na poistné





1.




2.




...





Podpis a odtlačok pečiatky platiteľa dividend


Dátum

Odtlačok pečiatky zdravotnej poisťovne


Dátum prevzatia



Vysvetlivky k výkazu platiteľa dividend
Text polí
Vysvetlivky:
Kód zdravotnej poisťovne
Uvádza sa štvormiestny kód (kód zdravotnej poisťovne “2x” doplnený o kód pobočky, v ktorej je platiteľ prihlásený). Ak zdravotná poisťovňa nemá pobočky zriadené, uvádza sa  „00“
Číslo platiteľa
IČO doplnené dvomi nulami sprava, alebo číslo pridelené zdravotnou poisťovňou 
Druh výkazu
Vypĺňa sa príslušné písmeno:
N = nový (prvotný výkaz), ktorý podáva platiteľ poistného v riadnom vykazovacom termíne
O = opravný – je výkaz, ktorým sa opravuje celý prvotný výkaz
A = aditívny (rozdielový) – je výkaz, ktorým sa vykazuje rozdiel v údajoch oproti novému výkazu
Za obdobie
Vypĺňa sa obdobie, v ktorom boli vyplatené dividendy v tvare RRRRMM, kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac
ÚDAJE O PLATITEĽOVI DIVIDEND
Obchodné meno
Právnická osoba uvedie svoje obchodné meno podľa Obchodného registra alebo iného registra
DIČ 
Uvádza sa celé daňové identifikačné číslo
IČO
Uvádza sa identifikačné číslo organizácie (inštitúcie) osemmiestne číslo. Ak má IČO menej znakov ako osem, dopĺňa sa vpredu (na začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov 
Sídlo
Uvádza sa obec, ulica, súpisné číslo a orientačné číslo, PSČ podľa sídla alebo miesta podnikania podľa výpisu z Obchodného registra alebo iného registra a štát
Názov banky alebo pobočky zahraničnej banky
Uvádza sa názov banky alebo pobočky zahraničnej banky
Predčíslie účtu
Uvádza sa predčíslie účtu
Číslo účtu
Uvádza sa číslo účtu
Kód banky
Uvádza sa kód banky alebo pobočky zahraničnej banky
ÚDAJE O PREDDAVKOCH
1.
Celkový počet poistencov poistených v  zdravotnej poisťovni 
Uvádza sa celkový počet poistencov, prihlásených v príslušnej zdravotnej poisťovni, ktorým boli vyplatené dividendy
2. 
Celková suma vyplatených dividend  
Uvádza sa celková suma vyplatených príjmov z dividend za poistencov, za ktorých je vypočítaný preddavok. 
3.
Celková suma vymeriavacieho základu  
Uvádza sa vymeriavací základ podľa  § 13  ods. 6 zákona
4.
Sadzba preddavkov
Uvádza sa sadzba preddavkov za poistenca, ktorému boli vyplatené dividendy, ktorá  je 14%
5.
Celková suma preddavkov 
Uvádza sa celková suma preddavkov za poistencov, za ktorých je vypočítaný preddavok. 
6. 
Dátum vyplatenia dividend
Uvádza sa skutočný dátum vyplatenia dividend v tvare RRRR.MM.DD. Splatnosť preddavku je do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy podľa § 17 ods. 4 zákona
Vyplnil, Telefón, Fax, e-mail
Uvádza sa čitateľne meno a priezvisko osoby zodpovednej za vyplnenie výkazu, jej číslo telefónu, číslo faxu a emailová adresa

Zoznam poistencov, suma vyplatených dividend, vymeriavacie základy a preddavky
Rodné číslo
Uvádza sa rodné číslo prijímateľa dividend.
Suma vyplatených dividend 
Uvádza sa suma vyplatených dividend 
Vymeriavací základ 
Uvádza sa vymeriavací základ preddavku na poistné podľa § 13 ods. 6 zákona
Preddavok na poistné 
Uvádza sa suma preddavku na poistné 
Podpis a odtlačok pečiatky platiteľa dividend, dátum
Výkaz podpísaný poverenou osobou platiteľa poistného sa dopĺňa odtlačkom pečiatky  a dátumom

Príloha č. 4 
k vyhláške č. 130/2012 Z. z.
VZOR
VýKAZ  preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie ZAMESTNÁVATEĽA v Elektronickej Podobe

Časť A
opis dátového rozhrania PRE textový formát na zasielanie výkazu zamestnávateľom 

Popis dávky: Zasielanie údajov platiteľom poistného za jeden mesiac o mesačných preddavkoch na poistné za svojich zamestnancov poistených v príslušnej poisťovni. Jedna dávka môže pozostávať z viacerých súborov dávky umiestnených na viacerých dátových nosičoch.

Typ dávky: 	514
Odosielateľ   dávky:              	platiteľ poistného
Prijímateľ   dávky:               	zdravotná poisťovňa
Znaková   sada   a   kódovanie:       	UTF-8
Formát   prenosu   dát:             	textový   súbor
Zloženie   názvu   súboru   dávky:    	x514rrmm.nnn, kde
x označuje charakter dávky, ktorý môže byť
	N – nová (prvotný výkaz)
	O – opravná (opravný výkaz celkový)
	A – aditívna (rozdielový výkaz)
	514	označuje typ dávky
	rrmm označuje identifikáciu mesiaca, ku ktorému sa dávka vzťahuje, kde 
	rr označuje posledné dve číslice letopočtu (roku)
		mm označuje číselné označenie mesiaca (01 – Január ... 12 – December)
	nnn	je trojznakový identifikátor, určujúci poradie súboru dávky v danom mesiaci
Oddeľovacie   znaky:
Oddeľovač   položiek   riadku: 	| (vertical bar; ASCII #7C). Položky vety nemajú fixnú dĺžku. Čísla sa nedopĺňajú znakom 0 (nula) na začiatku. 
 Desatinný   oddeľovač:            	čiarka
 Formát   vety   dávky:              	polozka_1|polozka_2|...|polozka_N|   (oddeľovač   je                                potrebné   uviesť   aj   na   konci   každého   riadku)
Každá veta je na novom riadku dávky.

Obsah dávky:
 
Identifikácia dávky

Položka č.
Popis položky
Povinná
Dátový typ
Dĺžka
1.
Charakter dávky
P
CHAR
1
2.
Typ dávky
P
INT
3
3.
IČO platiteľa / RČ / Číslo povolenia na pobyt
P
CHAR
8-10
4.
Číslo platiteľa
P
CHAR
10
5.
Kód zdravotnej poisťovne
P
CHAR
4
6.
Dátum odoslania dávky
P
DATE
RRRRMMDD
7.
Číslo dávky
P
INT
6
8.
Počet viet tela dávky
P
INT
6
9.
Počet médií

INT
3
10.
Poradové číslo média

INT
3
Vysvetlivky skratiek:
P = povinná položka
Dátový typ:		CHAR	– alfanumerický reťazec
			INT 	– celé číslo
			DATE 	– dátumový údaj v ustanovenom tvare

Vysvetlivky k jednotlivým položkám časti A:
Položka 1 – 	Uvádza sa charakter dávky, N – nová (prvotný výkaz) dávka, O – opravná (v plnom rozsahu nahrádza novú dávku), A – aditívna (rozdielová) dávka (dopĺňa novú dávku alebo opravnú dávku) v tejto môže byť vykázaný len poistenec príslušnej zdravotnej poisťovne. 
Položka 2 – 	Uvádza sa typ dávky, pre túto dávku je to nemenná hodnota 514.
Položka 3 – 	Uvádza sa osem až desaťmiestne číslo, ak má IČO menej ako osem znakov, dopĺňa sa len vpredu (na začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov, ak ide o fyzickú osobu, uvádza sa deväťmiestne alebo desaťmiestne rodné číslo bez lomky a dopĺňa sa nula na konci.
Položka 4 – 	Uvádza sa číslo pridelené zdravotnou poisťovňou (variabilný symbol).
Položka 5 – 	Uvádza sa štvormiestny kód zdravotnej poisťovne. Na prvé dve miesta sa uvádza číselný kód zdravotnej poisťovne, na druhé dve miesta sa uvádza číselný kód pobočky (ak zdravotná poisťovňa pobočku nemá, uvedú sa dve nuly).
Položka 6 – 	Uvádza sa dátum odoslania dávky v tvare RRRRMMDD, kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac a DD označuje príslušný deň.
Položka 7 –  	Uvádza sa poradové číslo dávky v danom mesiaci.
Položka 8 – 	Uvádza sa počet poistencov v tele dávky (t. j. v prílohe).
Položka 9 – 	Uvádza sa počet médií, na ktorých je dávka doručená.	
Položka 10 – 	Uvádza sa poradové číslo média (1,2,3,…) 

Záhlavie dávky
Záhlavie obsahuje dve vety. Záhlavie dávky sa uvádza na každom médiu dávky.

veta záhlavia dávky 
Položka
Popis položky
Povinná
Dátový typ
Maximálna dĺžka
1.
Obdobie
P
INT
6
2.
Deň určený na výplatu
P
INT
2
3.
Názov platiteľa
P
CHAR
80
4.
IČO platiteľa / RČ / Číslo povolenia na pobyt
P
CHAR
8-10
5.
Číslo platiteľa
P
CHAR
10
6.
DIČ

CHAR
12
7.
Telefón

CHAR
13
8.
Fax

CHAR
13
9.
E-mail

CHAR
75
10.
Kód banky platiteľa
P
CHAR
4
11.
Predčíslie bankového účtu

CHAR
6
12.
Číslo bankového účtu
P
INT
10
Vysvetlivky skratiek:
P = povinná položka
Dátový typ:		CHAR	– alfanumerický reťazec
			INT 	– celé číslo
			
Vysvetlivky k jednotlivým položkám časti A:
Položka 1 - 	Uvádza sa celé číslo v tvare RRRRMM, kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac.
Položka 2 - 	Uvádza sa deň určený na výplatu, uvádzajú sa iba čísla od 1 do 31.
Položka 3 - 	Uvádza sa názov platiteľa poistného (názov právnickej osoby alebo fyzickej osoby).
Položka 4 - 	Uvádza sa osem až desaťmiestne číslo, ak má IČO menej ako osem znakov, dopĺňa sa len vpredu (na začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov, ak ide o fyzickú osobu, uvádza sa deväťmiestne alebo desaťmiestne rodné číslo bez lomky a dopĺňa sa nula na konci. 
Položka 5 - 	Uvádza sa číslo pridelené zdravotnou poisťovňou (variabilný symbol).
Položka 6 - 	Uvádza sa daňové identifikačné číslo.
Položka 7 -	Uvádza sa telefónne číslo platiteľa v tvare +421XXXXXXXXX.
Položka 8 - 	Uvádza sa faxové číslo platiteľa v tvare +421XXXXXXXXX.
Položka 9 - 	Uvádza sa emailová adresa platiteľa.
Položka 10 - 	Uvádza sa kód banky platiteľa.
Položka 11 - 	Uvádza sa predčíslie bankového účtu. Predčíslie účtu sa uvádza ako číslo v súlade s opatrením Národnej banky Slovenska č. 7/2003, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov (oznámenie č. 605/2003 Z.z.) (ďalej len „opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7/2003“).
Položka 12 - 	Uvádza sa číslo bankového účtu. Číslo účtu sa uvádza ako číslo v súlade s opatrením Národnej banky Slovenska č. 7/2003.

veta záhlavia dávky 
Položka
Popis položky
Povinná
Dátový typ
Maximálna dĺžka
1.
Počet prihlásených zamestnancov v príslušnej zdravotnej poisťovni
P
INT
7
2.
SP za zamestnancov bez ZP – zamestnávateľ

DEC
4, 2
3.
SP za zamestnancov bez ZP – zamestnanec

DEC
4, 2
4.
SP za zamestnancov so ZP – zamestnávateľ

DEC
4, 2
5.
SP za zamestnancov so ZP – zamestnanec

DEC
4, 2
6.
Počet zam. bez ZP, za ktorých sa platí poistné
P
INT
7
7.
Počet zam. so ZP, za ktorých sa platí poistné
P
INT
7
8.
Počet započítaných dní – zamestnanci bez ZP
P
INT
8
9.
Počet započítaných dní – zamestnanci so ZP
P
INT
8
10.
Celková výška príjmu celkom – zamestnanci bez ZP
P
DEC
12, 2
11.
Celková výška príjmu celkom – zamestnanci so ZP
P
DEC
12, 2
12.
Vymeriavací základ – zamestnanci bez ZP
P
DEC
12, 2
13.
Vymeriavací základ – zamestnanci so ZP
P
DEC
12, 2
14.
Preddavok - zamestnanci bez ZP – zamestnávateľ
P
DEC
12, 2
15.
Preddavok - zamestnanci bez ZP – zamestnanec
P
DEC
12, 2
16.
Preddavok - zamestnanci so ZP – zamestnávateľ
P
DEC
12, 2
17.
Preddavok - zamestnanci so ZP – zamestnanec
P
DEC
12, 2
18.
Preddavok na poistné celkom
P
DEC
12, 2
19.
Poznámka

CHAR
20
20.
Celkový počet zamestnancov prihlásených vo všetkých zdravotných poisťovniach
P*
INT
7
Vysvetlivky skratiek:
P = povinná položka
P* = povinná položka, ak je počet týchto zamestnancov menší ako 3. 
SP =  sadzba poistného
ZP = zdravotné postihnutie
Dátový typ:		CHAR	– alfanumerický reťazec
			INT – celé číslo
	DEC   – desatinné číslo, dĺžka je vyjadrená v tvare x, y, pričom x značí počet platných číslic pred aj za desatinnou čiarkou spolu a y označuje počet platných číslic za desatinnou čiarkou. Ako oddeľovač v desatinných číslach sa používa čiarka.	

Vysvetlivky k jednotlivým položkám časti A:
Položka 1 – 	Uvádza sa počet zamestnancov aj keď v danom mesiaci nemá zamestnávateľ povinnosť za zamestnanca odviesť preddavky (zamestnávateľ má povinnosť podať mesačný výkaz aj keď má len jedného zamestnanca a za tohto je celé obdobie platiteľom štát podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona).
Položka 2 – 	Uvádza sa sadzba poistného za zamestnancov bez zdravotného postihnutia – zamestnávateľ.
Položka 3 – 	Uvádza sa sadzba poistného za zamestnancov bez zdravotného postihnutia – zamestnanec.
Položka 4 – 	Uvádza sa sadzba poistného za zamestnancov so zdravotným postihnutím – zamestnávateľ.
Položka 5 – 	Uvádza sa sadzba poistného za zamestnancov so zdravotným postihnutím – zamestnanec.
Položka 6 – 	Uvádza sa celkový počet zamestnancov bez zdravotného postihnutia, za ktorých sa vypočítava a platí preddavok (aj v prípade zamestnanca, ak bol platiteľom poistného podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona len určitú časť mesiaca).
Položka 7 – 	Uvádza sa celkový počet zamestnancov so zdravotným postihnutím, za ktorých sa vypočítava a platí preddavok (aj v prípade zamestnanca, ak bol platiteľom poistného podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona len určitú časť mesiaca).
Položka 8 – 	Uvádza sa celkový počet kalendárnych dní v mesiaci, počas ktorých sa osoba považuje za zamestnanca bez zdravotného postihnutia na účely zdravotného poistenia, za ktoré sa platí preddavok (neuvádzajú sa dni, počas ktorých je platiteľom štát podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona). 
Položka 9 – 	Uvádza sa celkový počet kalendárnych dní v mesiaci, počas ktorých sa osoba považuje za zamestnanca so zdravotným postihnutím na účely zdravotného poistenia, za ktoré sa platí preddavok (neuvádzajú sa dni, počas ktorých je platiteľom štát podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona). 
Položka 10 – 	Uvádza sa celková výška príjmu celkom – zamestnanci bez zdravotného postihnutia.
Položka 11 –	Uvádza sa celková výška príjmu celkom – zamestnanci so zdravotným postihnutím.
Položka 12 – 	Uvádza sa vymeriavací základ – zamestnanci bez zdravotného postihnutia.
Položka 13 – 	Uvádza sa vymeriavací základ – zamestnanci so zdravotným postihnutím.
Položka 14 – 	Uvádza sa preddavok  – zamestnanci bez zdravotného postihnutia – zamestnávateľ.
Položka 15 – 	Uvádza sa preddavok  – zamestnanci bez zdravotného postihnutia – zamestnanec.
Položka 16 –   	Uvádza sa preddavok  – zamestnanci so zdravotným postihnutím – zamestnávateľ.
Položka 17 – 	Uvádza sa preddavok  – zamestnanci so zdravotným postihnutím – zamestnanec.
Položka 18 –  	Uvádza sa preddavok na poistné celkom.
Položka 19 – 	Uvádza sa označenie právnej formy: FO = fyzická osoba, PO = právnická osoba. 
Položka 20 – 	Uvádza sa celkový počet zamestnancov spĺňajúcich definíciu zamestnanca podľa § 11 ods. 3 zákona poistených vo všetkých zdravotných poisťovniach, za ktorých zamestnávateľ odvádza preddavky aj keď v danom mesiaci nemá zamestnávateľ povinnosť za zamestnanca odviesť preddavky; údaj je povinná položka, ak je počet týchto zamestnancov menší ako 3.

Telo dávky

Veta tela dávky:
Položka
Popis položky
Povinná
Dátový typ
Dĺžka
1.
Poradové číslo
P
INT
6
2.
Rodné číslo zamestnanca
P
INT
10
3.
Počet dní
P
INT
2
4.
Sadzba preddavkov – zamestnávateľ
P
DEC
4, 2
5.
Sadzba preddavkov – zamestnanec
P
DEC
4, 2
6.
Celková výška príjmu zamestnanca
P
DEC
12, 2
7.
Vymeriavací základ zamestnanca
P
DEC
12, 2
8.
Preddavok zamestnávateľ 
P
DEC 
12,2
9.
Preddavok zamestnanec
P
DEC
12, 2
10.
Preddavok spolu
P
DEC
12, 2
Vysvetlivky skratiek:
P = povinná položka
Dátový typ:		INT 	– celé číslo
	DEC   – desatinné číslo, dĺžka je vyjadrená v tvare x, y, pričom x značí počet platných číslic pred aj za desatinnou čiarkou spolu a y označuje počet platných číslic za desatinnou čiarkou. Ako oddeľovač v desatinných číslach sa používa čiarka.	

Vysvetlivky k jednotlivým položkám časti A:
Položka 1 – 	Uvádza sa poradové číslo riadku.
Položka 2 – 	Uvádza sa deväťmiestne alebo desaťmiestne rodné číslo bez lomky.
Položka 3 – 	Uvádza sa počet dní, za ktoré sa za zamestnanca platí preddavok.
Položka 4 – 	Uvádza sa sadzba preddavkov za zamestnávateľa.
Položka 5 – 	Uvádza sa sadzba preddavkov za zamestnanca. 
Položka 6 – 	Uvádza sa celková výška príjmu zamestnanca, na vyplatenie ktorého vznikol zamestnancovi nárok a je predmetom vymeriavacieho základu.
Položka 7 –   	Uvádza sa vymeriavací základ preddavku na poistné podľa § 13 ods. 1 a 6 až 8 zákona (u zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona sa uvádza nulový vymeriavací základ). Ak sa vypláca príjem počas poberania napr. nemocenského alebo materského, uvádza sa skutočný vymeriavací základ.
Položka 8 – 	Uvádza sa preddavok za zamestnávateľa.
Položka 9 – 	Uvádza sa preddavok za zamestnanca.
Položka 10 – 	Uvádza sa preddavok spolu.



Časť B

opis dátového rozhrania PRE XML FORMÁT na zasielanie výkazu zamestnávateľom 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
<xs:element name="MZSR" nillable="true">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Identification" nillable="true">
	<xs:complexType>
		<xs:sequence>
			<xs:element minOccurs="1" name="PatternOfRate">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa charakter dávky, N – nová (prvotný výkaz) dávka, O – opravná dávka (v plnom rozsahu nahrádza novú dávku), A – aditívna (rozdielová) dávka (dopĺňa novú dávku alebo opravnú dávku) v tejto môže byť vykázaný len poistenec príslušnej zdravotnej poisťovne.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="[A-Z]"/><xs:minLength value="1"/><xs:maxLength value="1"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="TypeOfRate">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa typ dávky, pre túto dávku je to nemenná hodnota 514.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:enumeration value="514"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="IDCode">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa osem až desaťmiestne číslo, ak má IČO menej ako osem znakov, dopĺňa sa len vpredu (na začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov, ak ide o fyzickú osobu, uvádza sa deväťmiestne alebo desaťmiestne rodné číslo bez lomky a dopĺňa sa nula na konci.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minLength value="8"/><xs:maxLength value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
				<xs:element minOccurs="1" name="CodeOfPayer">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa číslo pridelené zdravotnou poisťovňou (variabilný symbol).
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minLength value="10"/><xs:maxLength value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="CodeOfHealthInsuranceCompany">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa štvormiestny kód zdravotnej poisťovne. Na prvé dve miesta sa uvádza číselný kód zdravotnej poisťovne, na druhé dve miesta sa uvádza číselný kód pobočky (ak zdravotná poisťovňa pobočku nemá, uvedú sa dve nuly).
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minLength value="4"/><xs:maxLength value="4"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" name="DateOfSending">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa dátum odoslania dávky. Hodnota za zadáva v tvare RRRRMMDD, kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac a DD označuje príslušný deň.  
                        </xs:documentation>
            </xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:date"><xs:pattern value="(20)\d\d(0[1-9]|1[012])(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="SerialNumberOfRate">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa poradové číslo dávky v danom mesiaci. 
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="6"/><xs:maxInclusive value="6"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="NumberOfRecords">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa počet poistencov v tele dávky (t. j. v prílohe). 
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="6"/><xs:maxInclusive value="6"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="0" name="NumberOfDataMedium">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa počet médií, na ktorých je dávka doručená. 
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive value="3"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="0" name="SerialNumberOfDataMedium">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa poradové číslo média (1,2,3,…). 
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive value="3"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CorporateBody" nillable="true">
	<xs:complexType>
		<xs:sequence>
			<xs:element minOccurs="1" name="Period">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa celé číslo v tvare RRRRMM, kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:gYearMonth"><xs:pattern value="[0-9]"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="DateOfPayment">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa deň určený na výplatu, uvádzajú sa iba čísla od 1 do 31.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:gDay">
				</xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="CorporateBodyFullName">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa názov platiteľa poistného (názov právnickej osoby alebo fyzickej osoby).
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="[a-z][A-Z][0-9]"/><xs:minLength value="1"/><xs:maxLength value="80"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
				<xs:element minOccurs="1" name="CompanyIDCode">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa osem až desaťmiestne číslo, ak má IČO menej ako osem znakov, dopĺňa sa len vpredu (na začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov, ak ide o fyzickú osobu, uvádza sa deväťmiestne alebo desaťmiestne rodné číslo bez lomky a dopĺňa sa nula na konci. 
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minLength value="8"/><xs:maxLength value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="CodeOfPayerSec">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa číslo pridelené zdravotnou poisťovňou (variabilný symbol).
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minLength value="10"/><xs:maxLength value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
				<xs:element minOccurs="1" name="CompanyIDTaxCode">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa daňové identifikačné číslo.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minLength value="12"/><xs:maxLength value="12"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="0" name="NumberOfPhone">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa telefónne číslo platiteľa v tvare +421XXXXXXXXX.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="[0-9][+]"/><xs:minLength value="13"/><xs:maxLength value="13"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="0" name="NumberOfFax">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa faxové číslo platiteľa v tvare +421XXXXXXXXX. 
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern value="[0-9][+]"/><xs:minInclusive value="13"/><xs:maxInclusive value="13"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="0" name="Email">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa emailová adresa platiteľa. 
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="[a-z][A-Z][0-9][.][@]"/><xs:minLength value="5"/><xs:maxLength value="75"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="BankCode">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa kód banky platiteľa. 
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern value="[a-z][A-Z][0-9][.]"/><xs:minInclusive value="4"/><xs:maxInclusive value="4"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="0" name="AccountNumberPrefix">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa predčíslie bankového účtu. Predčíslie účtu sa uvádza ako číslo v súlade s opatrením Národnej banky Slovenska č. 7/2003.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive value="6"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
				<xs:element minOccurs="1" name="AccountNumber">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa číslo bankového účtu. Číslo účtu sa uvádza ako číslo v súlade s opatrením Národnej banky Slovenska č. 7/2003.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="InsuranceBody" nillable="true">
	<xs:complexType>
		<xs:sequence>
			<xs:element minOccurs="1" name="TotalNumberOfInsurancePersons">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa počet zamestnancov aj keď v danom mesiaci nemá zamestnávateľ povinnosť za zamestnanca odviesť preddavky (zamestnávateľ má povinnosť podať mesačný výkaz aj keď má len jedného zamestnanca a za tohto je celé obdobie platiteľom štát podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona).
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive value="7"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="0" name="RateOfInsurance1">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa sadzba poistného za zamestnancov bez zdravotného postihnutia - zamestnávateľ.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits value="4"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="0" name="RateOfInsurance2">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa sadzba poistného za zamestnancov bez zdravotného postihnutia - zamestnanec.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits value="4"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="0" name="RateOfInsurance3">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa sadzba poistného za zamestnancov so zdravotným postihnutím - zamestnávateľ.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits value="4"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="0" name="RateOfInsurance4">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa sadzba poistného za zamestnancov so zdravotným postihnutím - zamestnanec.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits value="4"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="NumberOfInsurancePersons1">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa celkový počet zamestnancov bez zdravotného postihnutia, za ktorých sa vypočítava a platí preddavok (aj v prípade zamestnanca, ak bol platiteľom poistného podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona len určitú časť mesiaca).
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive value="7"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="NumberOfInsurancePersons2">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa celkový počet zamestnancov so zdravotným postihnutím, za ktorých sa vypočítava a platí preddavok (aj zamestnanca, ak bol platiteľom poistného podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona len určitú časť mesiaca).
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive value="7"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="NumberOfDays1">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa celkový počet kalendárnych dní v mesiaci, počas ktorých sa osoba považuje za zamestnanca bez zdravotného postihnutia na účely zdravotného poistenia, za ktoré sa platí preddavok (neuvádzajú sa dni, počas ktorých je platiteľom štát podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona).
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive value="8"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="NumberOfDays2">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa celkový počet kalendárnych dní v mesiaci, počas ktorých sa osoba považuje za zamestnanca so zdravotným postihnutím na účely zdravotného poistenia, za ktoré sa platí preddavok (neuvádzajú sa dni, počas ktorých je platiteľom štát podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona).
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive value="8"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="TotalReceipt1">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa celková výška príjmu celkom – zamestnanci bez zdravotného postihnutia.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
				<xs:element minOccurs="1" name="TotalReceipt2">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa celková výška príjmu celkom – zamestnanci so zdravotným postihnutím.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="BaseOfAssess1">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa vymeriavací základ – zamestnanci bez zdravotného postihnutia.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="BaseOfAssess2">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa vymeriavací základ – zamestnanci so zdravotným postihnutím.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="DepositOfInsurance1">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa preddavok  – zamestnanci bez zdravotného postihnutia - zamestnávateľ.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="DepositOfInsurance2">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa preddavok  – zamestnanci bez zdravotného postihnutia - zamestnanec.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="DepositOfInsurance3">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa preddavok  – zamestnanci so zdravotným postihnutím - zamestnávateľ.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="DepositOfInsurance4">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa preddavok  – zamestnanci so zdravotným postihnutím - zamestnanec.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="TotalDepositOfInsurance">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa preddavok na poistné celkom.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="0" name="Notice">
			    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa označenie právnej formy: FO = fyzická osoba, PO = právnická osoba.
                         </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="[a-z][A-Z][0-9][.][@]"/><xs:minLength value="1"/><xs:maxLength value="20"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="TotalNumberOfPersons">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa celkový počet zamestnancov spĺňajúcich definíciu zamestnanca podľa § 11 ods. 3 zákona poistených vo všetkých zdravotných poisťovniach, za ktorých zamestnávateľ odvádza preddavky aj keď v danom mesiaci nemá zamestnávateľ povinnosť za zamestnanca odviesť preddavky; údaj je povinná položka, ak je počet týchto zamestnancov menší ako 3.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive value="7"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="PersonData" nillable="true">
	<xs:complexType>
	<xs:sequence>
			<xs:element minOccurs="1" name="SerialNumberOfLine">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa poradové číslo riadku.
                        </xs:documentation>
            </xs:annotation>
			<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive value="6"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
		<xs:element minOccurs="1" name="IdentificationNumberOfInsured">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa 9- alebo 10-miestne rodné číslo zamestnanca bez lomky.   
                        </xs:documentation>
            </xs:annotation>
			<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="9"/><xs:maxInclusive value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
		<xs:element minOccurs="1" name="NumberOfDays">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa počet dní, za ktoré sa za zamestnanca platí preddavok.   
                        </xs:documentation>
            </xs:annotation>
			<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
		<xs:element minOccurs="1" name="TariffOfDeposit1">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa sadzba preddavkov za zamestnávateľa.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits value="4"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
		<xs:element minOccurs="1" name="TariffOfDeposit2">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa sadzba preddavkov za zamestnanca.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits value="4"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
		<xs:element minOccurs="1" name="TotalReceiptOfEmployee">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa celková výška príjmu zamestnanca, na vyplatenie ktorého vznikol zamestnancovi nárok a je predmetom vymeriavacieho základu.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
		<xs:element minOccurs="1" name="BaseOfAssessOfEmployee">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa vymeriavací základ preddavku na poistné podľa § 13 ods. 1 a 6 až 8 zákona (u zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona sa uvádza nulový vymeriavací základ). Ak sa vypláca príjem počas poberania napr. nemocenského alebo materského, uvádza sa skutočný vymeriavací základ.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
		<xs:element minOccurs="1" name="DepositOfEmployer">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa preddavok za zamestnávateľa.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
		<xs:element minOccurs="1" name="DepositOfEmployee">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa preddavok za zamestnanca.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
		<xs:element minOccurs="1" name="DepositOfTotal">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa preddavok spolu.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>



























































Príloha č. 5 
k vyhláške č. 130/2012 Z. z.
VZOR
VýKAZ  preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie PLATITEĽA DIVIDEND v Elektronickej Podobe

ČASŤ A
opis dátového rozhrania PRE textový formát na zasielanie výkazu Platiteľom DIVIDEND

Popis dávky: Zasielanie údajov od platiteľov dividend o preddavkoch na poistné za poistencov príslušnej zdravotnej poisťovne, ktorým boli vyplatené dividendy. Jedna dávka môže pozostávať z viacerých súborov dávky umiestnených na viacerých dátových nosičoch.

Typ dávky: 	590
Odosielateľ   dávky:              	platiteľ dividend
Prijímateľ   dávky:               	zdravotná poisťovňa
Znaková   sada   a   kódovanie:       	UTF-8
Formát   prenosu   dát:             	textový   súbor
Zloženie   názvu   súboru   dávky:    	x590rrmm.nnn, kde
x označuje charakter dávky, ktorý môže byť
	N – nová (prvotný výkaz)
	O – opravná (opravný výkaz celkový)
	A – aditívna (rozdielový výkaz)
	590	označuje typ dávky
	rrmm označuje identifikáciu mesiaca, ku ktorému sa dávka vzťahuje, kde 
	rr označuje posledné dve číslice letopočtu (roku)
		mm označuje číselné označenie mesiaca (01 – Január ... 12 – December)
	nnn	je trojznakový identifikátor, určujúci poradie súboru dávky v danom mesiaci
Oddeľovacie   znaky:
Oddeľovač   položiek   riadku: 	| (vertical bar; ASCII #7C). Položky vety nemajú fixnú dĺžku. Čísla sa nedopĺňajú znakom 0 (nula) na začiatku. 
 Desatinný   oddeľovač:            	čiarka
 Formát   vety   dávky:              	polozka_1|polozka_2|...|polozka_N|   (oddeľovač   je                                potrebné   uviesť   aj   na   konci   každého   riadku)
Každá veta je na novom riadku dávky.

Obsah dávky:
Identifikácia dávky

Položka č.
Popis položky
Povinná
Dátový typ
Dĺžka
1.
Charakter dávky
P
CHAR
1
2.
Typ dávky
P
INT
3
3.
IČO platiteľa 
P
CHAR
8-10
4.
Číslo platiteľa
P
CHAR
10
5.
Kód zdravotnej poisťovne
P
CHAR
4
6.
Dátum odoslania dávky
P
DATE
RRRRMMDD
7.
Číslo dávky
P
INT
6
8.
Počet viet tela dávky
P
INT
6
9.
Počet médií

INT
3
10.
Poradové číslo média

INT
3
Vysvetlivky skratiek:
P = povinná položka
Dátový typ:		CHAR	– alfanumerický reťazec
			INT 	– celé číslo
			DATE 	– dátumový údaj v zadanom tvare

Vysvetlivky k jednotlivým položkám časti A:
Položka 1 – 	Uvádza sa charakter dávky, N – nová (prvotný výkaz) dávka, O – opravná dávka (v plnom rozsahu nahrádza novú dávku), A – aditívna (rozdielová) dávka (dopĺňa novú dávku alebo opravnú dávku) v tejto môže byť vykázaný len poistenec príslušnej zdravotnej poisťovne.
Položka 2 – 	Uvádza sa typ dávky, pre túto dávku je to nemenná hodnota 590.
Položka 3 – 	Uvádza sa IČO, ak má IČO menej ako osem znakov, dopĺňa sa len vpredu (na začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov. 
Položka 4 – 	Uvádza sa číslo pridelené zdravotnou poisťovňou (variabilný symbol). Ak platiteľ nemá pridelený variabilný symbol, platba sa označí jeho identifikačným číslom (IČO) doplneným dvomi nulami sprava.
Položka 5 – 	Uvádza sa štvormiestny kód zdravotnej poisťovne. Na prvé dve miesta sa uvádza číselný kód zdravotnej poisťovne, na druhé dve miesta sa uvádza číselný kód pobočky (ak zdravotná poisťovňa pobočku nemá, uvedú sa dve nuly).
Položka 6 –	Uvádza sa dátum odoslania dávky v tvare RRRRMMDD, kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac a DD označuje príslušný deň.
Položka 7 – 	Uvádza sa sa poradové číslo dávky v danom roku.
Položka 8 –  	Uvádza sa počet poistencov v tele dávky (t. j. v prílohe).
Položka 9 – 	Uvádza sa počet médií, na ktorých je dávka doručená.
Položka 10 – 	Uvádza sa poradové číslo média (1,2,3,...).

Záhlavie dávky
Záhlavie obsahuje dve vety. Záhlavie dávky sa uvádza na každom médiu dávky.

	veta záhlavia dávky

Položka
Popis položky
Povinná
Dátový typ
Maximálna dĺžka
1.
Obdobie
P
INT
6
2.
Názov platiteľa
P
CHAR
80
3.
IČO platiteľa 
P
CHAR
8-10
4.
Číslo platiteľa
P
CHAR
10
5. 
Adresa sídla – obec
P
CHAR 
1-25
6. 
Adresa sídla – súpisné číslo

CHAR
1-8
7.
Adresa sídla – ulica 
P
CHAR
1-35
8.
Adresa sídla – PSČ
P
CHAR
4-10
9.
Adresa sídla – štát
P
CHAR
2-2
10.
DIČ

CHAR
12
11.
Telefón

CHAR
13
12.
Fax

CHAR
13
13.
E-mail

CHAR
75
14.
Kód banky platiteľa
P
CHAR
4
15.
Predčíslie bankového účtu

CHAR
6
16.
Číslo bankového účtu
P
INT
10
Vysvetlivky skratiek:
P = povinná položka
Dátový typ:		CHAR	– alfanumerický reťazec
			INT 	– celé číslo

Vysvetlivky k jednotlivým položkám časti A:
Položka 1 – 	Uvádza sa obdobie, v ktorom boli vyplatené dividendy v tvare  RRRRMM, kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac.
Položka 2 – 	Uvádza sa názov platiteľa poistného (názov právnickej osoby).
Položka 3 – 	Uvádza sa IČO, ak má IČO menej ako osem znakov, dopĺňa sa len vpredu (na začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov.
Položka 4 –  	Uvádza sa číslo pridelené zdravotnou poisťovňou (variabilný symbol). Ak platiteľ nemá pridelený variabilný symbol, platba sa označí jeho identifikačným číslom (IČO) doplneným dvomi nulami sprava.
Položka 5 – 	Uvádza sa adresa sídla – obec.
Položka 6 –   	Uvádza sa adresa sídla – súpisné číslo.
Položka 7 –  	Uvádza sa adresa sídla – ulica.
Položka 8 – 	Uvádza sa adresa sídla – PSČ.
Položka 9 –  	Uvádza sa adresa sídla – štát, prvky sa vypĺňajú v súlade s číselníkom Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 0086 Krajiny OSN, ktoré sú založené na ISO 3166–1.
Položka 10 –  	Uvádza sa daňové identifikačné číslo.
Položka 11 – 	Uvádza sa telefónne číslo platiteľa v tvare +421XXXXXXXXX.
Položka 12 – 	Uvádza sa faxové číslo platiteľa v tvare +421XXXXXXXXX.
Položka 13 –   	Uvádza sa emailová adresa platiteľa.
Položka 14 –  	Uvádza sa kód banky platiteľa.
Položka 15 – 	Uvádza sa predčíslie bankového účtu. Predčíslie účtu sa uvádza ako číslo v súlade s opatrením Národnej banky Slovenska č. 7/2003, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov (oznámenie č. 605/2003 Z.z.) (ďalej len „opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7/2003“).
Položka 16 – 	Uvádza sa číslo bankového účtu. Číslo účtu sa uvádza ako číslo v súlade s opatrením Národnej banky Slovenska č. 7/2003.

2. veta záhlavia dávky 
Položka
Popis položky
Povinná
Dátový typ
Maximálna dĺžka
1.
Celkový počet poistencov poistených v príslušnej zdravotnej poisťovni, ktorým boli vyplatené dividendy
P
INT
7
2.
Celková suma vyplatených dividend za všetkých poistencov
P
DEC
12, 2
3.
Celková suma vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 6 zákona
P
DEC
12, 2
4. 
Sadzba preddavkov
P
DEC
4,2
5. 
Celková suma preddavkov za všetkých poistencov
P
DEC
12,2
6. 
Dátum vyplatenia dividend
P
DATE
RRRRMMDD
Vysvetlivky skratiek:
P = povinná položka
Dátový typ:		
			INT 	– celé číslo
DEC   – desatinné číslo, dĺžka je vyjadrená v tvare x, y, pričom x značí počet platných číslic pred aj za desatinnou čiarkou spolu a y označuje počet platných číslic za desatinnou čiarkou. Ako oddeľovač v desatinných číslach sa používa čiarka.
DATE 	– dátumový údaj v ustanovenom tvare



Vysvetlivky k jednotlivým položkám časti A:
Položka 1 – 	Uvádza sa celkový počet poistencov prihlásených v  príslušnej  zdravotnej poisťovni, ktorým boli vyplatené dividendy.
Položka 2  – 	Uvádza sa celková  suma vyplatených príjmov z dividend  za poistencov, za ktorých je vypočítaný preddavok.
Položka 3 –      Uvádza sa vymeriavací základ podľa  § 13 ods. 6 zákona. 
Položka 4 –	Uvádza sa sadzba preddavkov za poistenca, ktorému boli vyplatené dividendy vo výške 14%.
Položka 5 –	Uvádza sa celková suma preddavkov za všetkých poistencov.
Položka 6 –	Uvádza sa skutočný dátum vyplatenia dividend v tvare RRRRMMDD, kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac a DD označuje príslušný deň. Splatnosť preddavku je do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy podľa § 17 ods. 4 zákona. 
Veta tela dávky 
Položka
Popis položky
Povinná
Dátový typ
Maximálna dĺžka
1.
Poradové číslo
P
INT
6
2.
Rodné číslo poistenca
P
INT
10
3.
Suma vyplatených dividend
P
DEC
12,2
4.
Vymeriavací základ
P
DEC
12,2
5.
Preddavok na poistné
P
DEC
12,2
Vysvetlivky skratiek:
P = povinná položka
Dátový typ:		INT 	– celé číslo
	DEC   – desatinné číslo, dĺžka je vyjadrená v tvare x, y, pričom x značí počet platných číslic pred aj za desatinnou čiarkou spolu a y označuje počet platných číslic za desatinnou čiarkou. Ako oddeľovač v desatinných číslach sa používa čiarka.	

Vysvetlivky k jednotlivým položkám časti A:
Položka 1 – 	Uvádza sa poradové číslo riadku.
Položka 2 – 	Uvádza sa deväťmiestne alebo desaťmiestne rodné číslo poistenca bez lomky.
Položka 3 – 	Uvádza sa suma vyplatených dividend.
Položka 4 –    	Uvádza sa vymeriavací základ preddavku na poistné podľa § 13 ods. 6 zákona.
Položka 5 –  	Uvádza sa suma preddavku na poistné.   









































ČASŤ B

opis dátového rozhrania PRE XML formát na zasielanie výkazu Platiteľom DIVIDEND

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
<xs:element name="MZSR" nillable="true">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Identification" nillable="true">
	<xs:complexType>
		<xs:sequence>
			<xs:element minOccurs="1" name="PatternOfRate">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa charakter dávky, N – nová (prvotný výkaz) dávka, O – opravná dávka (v plnom rozsahu nahrádza novú dávku), A – aditívna (rozdielová) dávka (dopĺňa novú dávku alebo opravnú dávku) v tejto môže byť vykázaný len poistenec príslušnej zdravotnej poisťovne.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="[A-Z]"/><xs:minLength value="1"/><xs:maxLength value="1"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="TypeOfRate">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa typ dávky, pre túto dávku je to nemenná hodnota 590.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:enumeration value="590"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="IDCode">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa IČO, ak má IČO menej ako osem znakov, dopĺňa sa len vpredu (na začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov. 
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minLength value="8"/><xs:maxLength value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
				<xs:element minOccurs="1" name="CodeOfPayer">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa číslo pridelené zdravotnou poisťovňou (variabilný symbol). Ak platiteľ nemá pridelený variabilný symbol, platba sa označí jeho identifikačným číslom (IČO) doplneným dvomi nulami sprava.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minLength value="10"/><xs:maxLength value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="CodeOfHealthInsuranceCompany">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa štvormiestny kód zdravotnej poisťovne. Na prvé dve miesta sa uvádza číselný kód zdravotnej poisťovne, na druhé dve miesta sa uvádza číselný kód pobočky (ak zdravotná poisťovňa pobočku nemá, uvedú sa dve nuly).
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minLength value="4"/><xs:maxLength value="4"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" name="DateOfSending">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa dátum odoslania dávky. Hodnota za zadáva v tvare RRRRMMDD, kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac a DD označuje príslušný deň.  
                        </xs:documentation>
            </xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:date"><xs:pattern value="(20)\d\d(0[1-9]|1[012])(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="SerialNumberOfRate">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa poradové číslo dávky v danom roku. 
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="6"/><xs:maxInclusive value="6"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="NumberOfRecords">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa počet poistencov v tele dávky (t. j. v prílohe). 
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="6"/><xs:maxInclusive value="6"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="0" name="NumberOfDataMedium">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa počet médií, na ktorých je dávka doručená. 
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive value="3"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="0" name="SerialNumberOfDataMedium">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa poradové číslo média (1,2,3,…). 
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive value="3"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CorporateBody" nillable="true">
	<xs:complexType>
		<xs:sequence>
			<xs:element minOccurs="1" name="Period">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa obdobie, v ktorom boli vyplatené dividendy v tvare  RRRRMM, kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:gYearMonth"><xs:pattern value="[0-9]"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="CorporateBodyFullName">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa názov platiteľa poistného (názov právnickej osoby).
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="[a-z][A-Z][0-9]"/><xs:minLength value="1"/><xs:maxLength value="80"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
				<xs:element minOccurs="1" name="CompanyIDCode">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa IČO, ak má IČO menej ako osem znakov, dopĺňa sa len vpredu (na začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minLength value="8"/><xs:maxLength value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="CodeOfPayerSec">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa číslo pridelené zdravotnou poisťovňou (variabilný symbol). Ak platiteľ nemá pridelený variabilný symbol, platba sa označí jeho identifikačným číslom (IČO) doplneným dvomi nulami sprava.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minLength value="10"/><xs:maxLength value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="PhysicalAddress" nillable="true">
	<xs:complexType>
		<xs:sequence>	
			<xs:element minOccurs="1" name="Municipality">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa adresa sídla - obec.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="[A-Z][a-z]"/><xs:minLength value="1"/><xs:maxLength value="25"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="0" name="BuildingNumber">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa adresa sídla - súpisné číslo.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="[A-Z][a-z][0-9]"/><xs:minLength value="1"/><xs:maxLength value="8"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="StreetName">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa adresa sídla - ulica.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="[A-Z][a-z][0-9]"/><xs:minLength value="1"/><xs:maxLength value="35"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="PostCode">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa adresa sídla - PSČ.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="[A-Z][a-z][0-9]"/><xs:minLength value="4"/><xs:maxLength value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="Country">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa adresa sídla - štát, prvky sa vypĺňajú v súlade s číselníkom Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 0086 Krajiny OSN, ktoré sú založené na ISO 3166-1.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="[A-Z]"/><xs:minLength value="2"/><xs:maxLength value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:element>
				<xs:element minOccurs="1" name="CompanyIDTaxCode">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa daňové identifikačné číslo.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minLength value="12"/><xs:maxLength value="12"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="0" name="NumberOfPhone">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa telefónne číslo platiteľa v tvare +421XXXXXXXXX.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="[0-9][+]"/><xs:minLength value="13"/><xs:maxLength value="13"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="0" name="NumberOfFax">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa faxové číslo platiteľa v tvare +421XXXXXXXXX. 
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern value="[0-9][+]"/><xs:minInclusive value="13"/><xs:maxInclusive value="13"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="0" name="Email">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa emailová adresa platiteľa. 
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="[a-z][A-Z][0-9][.][@]"/><xs:minLength value="5"/><xs:maxLength value="75"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="BankCode">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa kód banky platiteľa. 
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern value="[a-z][A-Z][0-9][.]"/><xs:minInclusive value="4"/><xs:maxInclusive value="4"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="0" name="AccountNumberPrefix">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa predčíslie bankového účtu. Predčíslie účtu sa uvádza ako číslo v súlade s opatrením Národnej banky Slovenska č. 7/2003.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive value="6"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
				<xs:element minOccurs="1" name="AccountNumber">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa číslo bankového účtu. Číslo účtu sa uvádza ako číslo v súlade s opatrením Národnej banky Slovenska č. 7/2003.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="InsuranceBody" nillable="true">
	<xs:complexType>
		<xs:sequence>
			<xs:element minOccurs="1" name="TotalNumberOfInsurancePersons">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                         Uvádza sa celkový počet poistencov prihlásených v príslušnej zdravotnej poisťovni, ktorým boli vyplatené dividendy.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive value="7"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="TotalReceiptDivident">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa celková  suma vyplatených príjmov z dividend  za poistencov, za ktorých je vypočítaný preddavok.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="TotalReceiptBaseOfAssess">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa vymeriavací základ podľa  § 13 ods. 6 zákona.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" name="TotalTariff">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa sadzba preddavkov za poistenca, ktorému boli vyplatené dividendy vo výške 14 %.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits value="4"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>	
			<xs:element minOccurs="1" name="TotalReceiptDeposit">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa celková suma preddavkov za všetkých 	poistencov.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
			<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" name="DateOfPayout">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa skutočný dátum vyplatenia dividend v tvare RRRRMMDD, kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac a DD označuje príslušný deň. Splatnosť preddavku je do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy podľa § 17 ods. 4 zákona.  
                        </xs:documentation>
            </xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:date"><xs:pattern value="(20)\d\d(0[1-9]|1[012])(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="PersonData" nillable="true">
	<xs:complexType>
	<xs:sequence>
			<xs:element minOccurs="1" name="SerialNumberOfLine">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa poradové číslo riadku.
                        </xs:documentation>
            </xs:annotation>
			<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive value="6"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
		<xs:element minOccurs="1" name="IdentificationNumberOfInsured">
			<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa deväťmiestne alebo desaťmiestne rodné číslo poistenca bez lomky.   
                        </xs:documentation>
            </xs:annotation>
			<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="9"/><xs:maxInclusive value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
		<xs:element minOccurs="1" name="TotalReceiptOfDividend">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa suma vyplatených dividend.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
		<xs:element minOccurs="1" name="BaseOfAssess">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa vymeriavací základ preddavku na poistné podľa § 13 ods. 6 zákona.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
		<xs:element minOccurs="1" name="DepositOfInsurance">
				<xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                          Uvádza sa suma preddavku na poistné.
                        </xs:documentation>
                </xs:annotation>
				<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
	</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

Príloha č. 6
k vyhláške č. 130/2012 Z. z.
VZOR
Postup výpočtu ročného zúčtovania poistného podľa § 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení  a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Tabuľka 1. Výpočet vymeriavacieho základu  (pri rôznych subjektoch vyplácajúcich príjmy sa uvedie osobitný riadok za každý subjekt)
Stĺpec 1
Stĺpec 2 - suma (v eurách)
Stĺpec 3 - upravená suma (v eurách)


1j x stĺpec 2
1a - vymeriavací základ  zamestnanca (§ 13 ods. 1 zákona)1)


1a1 -  zamestnanec - zamestnávateľ A
 
 
1a2 -  zamestnanec - zamestnávateľ B
 
 
1a3 - zamestnanec - zamestnávateľ C
 
 
...  ...
 
 
1b - vymeriavací základ  samostatne zárobkovo činnej osoby (§ 13 ods. 2 zákona) upravený podľa § 13 ods. 8 a ods. 9 písm. a) zákona2) alebo § 13 ods. 133) zákona 

 
1c - vymeriavací základ poistenca podľa § 11 ods. 2 zákona (§ 13 ods. 3 zákona) upravený podľa § 13 ods. 8 a ods. 9 písm. a) zákona 4)  

 
1d - vymeriavací základ  podľa § 13 ods. 6 zákona5)
 
 
1e - vymeriavací základ  podľa § 13 ods. 7 zákona6)
 
 
1f -  úhrn vymeriavacích základov podľa § 13 ods. 8 a ods. 9 písm. a) zákona7) 

 
1g - úhrn minimálnych vymeriavacích základov  podľa § 13 ods. 9  písm. a) zákona
 
 
1h - maximálny vymeriavací základ  podľa § 13 ods. 9  písm. b) zákona
 
 
1i -  upravený vymeriavací základ8)

 
1j -  koeficient9)

 

Tabuľka 2. Výpočet poistného (pri rôznych subjektoch vyplácajúcich príjmy sa uvedie osobitný riadok za každý subjekt)
	Stĺpec 1
Stĺpec 2
Stĺpec 3
Stĺpec 4 - poistné (v eurách)

vymeriavací základ zo stĺpca 3 tabuľky 1 (v eurách)
Sadzba (v %)
Stĺpec 2 x stĺpec 3
bez zdravotného postihnutia



zamestnanec
 
 
 
samostatne zárobkovo činná osoba
 
 
 
poistenec podľa § 11 ods. 2 zákona
 
 
 
príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona
 
 
 
príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) a d) zákona
 


so zdravotným postihnutím
vymeriavací základ zo stĺpca 3 tabuľky 1
sadzba (v %)
poistné 
zamestnanec
 
 
 
samostatne zárobkovo činná osoba
 
 
 
poistenec podľa § 11 ods. 2 zákona
 
 
 
príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona
 
 
 
príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) a d) zákona
 
 
 
Poistné celkom (súčet poistného zo stĺpca 4) :   … eur


Tabuľka 3. Výpočet preplatku / nedoplatku (pri rôznych subjektoch vyplácajúcich príjmy sa uvedie osobitný riadok za každý subjekt)
Stĺpec 1
Stĺpec 2
Stĺpec 3
Stĺpec 4 - výsledok ročného zúčtovania
 (v eurách)
platiteľ poistného
poistné (v eurách)
vykázané / uhradené preddavky (v eurách)10)
Stĺpec 2 – Stĺpec 3
zamestnanec
 
 
 
samostatne zárobkovo činná osoba
 
 
 
poistenec podľa § 11 ods. 2 zákona
 
 
 
príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona
 
 
 
príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) a d) zákona
 
 
 
Výsledok ročného zúčtovania poistného (súčet výsledku ročného zúčtovania zo stĺpca 4): preplatok / nedoplatok … eur

Tabuľka 4. Výsledok ročného zúčtovania poistného z tabuľky 3 upravený o daň podľa osobitného predpisu11)
4a - výsledok ročného zúčtovania poistného z tabuľky 3, ak ide o preplatok

4b - daň z príjmov podľa osobitného predpisu11)
19%  x 4a
4c - výsledok ročného zúčtovania poistného upravený o zrazenú daň z príjmov
4c = 4a – 4b 

Tabuľka 5. Výsledok ročného zúčtovania poistného z tabuľky 4 upravený o ďalšie pohľadávky / záväzky voči platiteľovi (v prípade existencie ďalších pohľadávok a záväzkov súvisiacich s poistným; ak bolo vykonané vzájomné zúčtovanie ďalších pohľadávok a záväzkov platiteľa voči príslušnej zdravotnej poisťovni)
5a - výsledok ročného zúčtovania: preplatok 12)

5b - ďalšie pohľadávky voči platiteľovi 13)

5c - ďalšie záväzky voči platiteľovi14)

5d - celková pohľadávka / záväzok voči platiteľovi15)
5d = 5a + 5b – 5c

Tabuľka č. 6. Výpočet preddavku na poistné na obdobie od 1. januára do 31. decembra roka nasledujúceho dva roky po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva (iba pri aktívnej samostatne zárobkovo činnej osobe)

6a - základ dane za rok, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva
 
6b - poistné na verejné zdravotné poistenie znižujúce základ dane za rok, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva
 
6c – poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, povinný príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity, poistné na poistenie v nezamestnanosti

6d - počet kalendárnych mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti 
 
6e - koeficient podľa § 13 ods. 2 zákona a podľa §   38b   ods.   3  a   4   zákona  

6f - sadzba (v %)
 
6g - vypočítaný preddavok na poistné (6f/100) x {[(6a + 6b + 6c)/ 6d ] /6e}

6h - úprava preddavku na poistné podľa § 16 ods. 8 zákona
 
Preddavok na poistné:
eur
“.

Tabuľka 7. Ročné zúčtovanie poistného so zamestnávateľom
Por. č.
Meno a priezvisko zamestnanca
Rodné číslo
Vymeriavací základ (po úprave koeficientom)
Poistné zamestnávateľ
Poistné zamestnanec
Vykázané preddavky zamestnávateľ
Vykázané preddavky zamestnanec
Výsledok zamestnávateľa
Výsledok zamestnanca
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...
...
Výsledok ročného zúčtovania poistného (súčet výsledku ročného zúčtovania poistného za zamestnávateľa  a  zamestnancov): preplatok / nedoplatok ….. eur

Vysvetlivky k prílohe 1:
Sumy sa uvádzajú v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.
	Uvádza sa vymeriavací základ zamestnanca určený podľa § 13 ods. 1 zákona ako súčet vymeriavacích základov u jednotlivých zamestnancov (1a1, 1a2, 1a3 ... ).

	Vymeriavací základ zamestnanca je príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov okrem príjmov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa § 223 až 228a Zákonníka práce a okrem odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreačnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 a 3, § 31, 33 a 69 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutý zamestnávateľom. Napríklad sa pri odmeňovaní zamestnancov vychádza zo zákona č. 663/2007 Z. z.  o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov, zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov atď.
	Uvádza sa vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 2 zákona, ktorý je vo výške podielu základu dane z príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov okrem príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta podľa § 20 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorý nie je znížený o poistné na verejné zdravotné poistenie, a koeficientu 2,14. Ak bol poistenec iba samostatne zárobkovo činnou osobou a vymeriavací základ uvedený podľa prvej vety je nižší ako úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona, uvádza sa  minimálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona upravený napríklad o počet kalendárnych dní, keď za samostatne zárobkovo činnú osobu platí poistné štát podľa § 11 ods. 7 písm. c), m) a s) zákona, a o počet dní, keď bola samostatne zárobkovo činná osoba zároveň zamestnancom atď..

Ak samostatne zárobkovo činná osoba bola zároveň zamestnancom alebo poistencom štátu podľa § 11 ods. 7 zákona, uvádza sa dosiahnutý vymeriavací základ, na ktorý sa nevzťahuje vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona.
Uvádza sa vymeriavací základ poistenca podľa § 11 ods. 2 zákona podľa § 13 ods. 3 zákona, ktorý je súčtom základov dane z príjmov zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. c) a d) zákona podľa § 7 a 8 zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov z kapitálového majetku a z ostatných príjmov a príjmu z dividend podľa §10b ods. 1 písm. e) zákona podľa  § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.  Ak poistenec takýto príjem nemá, je vymeriavacím základom ním určená suma. Ak bol poistenec iba poistencom podľa § 11 ods. 2 zákona a vymeriavací základ uvedený podľa prvej vety je nižší ako úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona, uvádza sa minimálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona.
Uvádza sa príjem podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Uvádza sa súčet základov dane z kapitálového majetku a z ostatných príjmov podľa § 10b ods. 1 písm. c) a d) zákona podľa § 7 a 8 zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Uvádza sa úhrn vymeriavacích základov podľa § 13 ods. 8 a ods. 9 písm. a) zákona určený ako súčet položiek 1a až 1e.
Uvádza sa upravený vymeriavací základ; ak 1f>1h, uvádza sa 1h; ak 1f<1g, uvádza sa 1g; ak 1g<=1f<=1g, uvádza sa 1f.
Uvádza sa výpočet koeficientu pre platiteľa poistného ako podiel 1i a 1f; ak 1f = 0, potom má koeficient hodnotu 1.
Uvádzajú sa uhradené preddavky na poistné okrem zamestnanca, pri ktorom sa uvádzajú vykázané preddavky na poistné.
§ 43 ods. 3 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Uvádza sa výsledok ročného zúčtovania poistného, ak ide o preplatok z tabuľky 4.
Uvádzajú sa iné existujúce, dosiaľ neuhradené pohľadávky na poistnom voči platiteľovi poistného.
Uvádzajú sa iné existujúce, dosiaľ neuhradené záväzky na poistnom voči platiteľovi poistného.
Uvádza sa celková pohľadávka na poistnom alebo celkový záväzok na poistnom, ktoré zdravotná poisťovňa voči platiteľovi poistného eviduje.
Príloha č. 7
k vyhláške č. 130/2012 Z. z.
VZOR
OZNÁMENIE O PRÍJMOCH ZA ROK  20....

podľa § 10b ods. 1 písm. b) a e) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení  a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

I. ODDIEL: údaje o poistencovi
Rodné číslo / Dátum narodenia                                      Kód zdravotnej poisťovne poistenca             
Priezvisko                                                         Meno                                                            Titul 
Adresa trvalého pobytu na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí
Ulica                                                                                                             Číslo 
PSČ                         Obec                                                          Štát

II. ODDIEL : 
Typ platiteľa poistného1)

Dividendy v členení2)

	podiel na zisku vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva osobám podieľajúcim sa na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú ich zamestnancami


	podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na ich základnom imaní

	vyrovnací podiel – pri zániku účasti spoločníka (okrem vyrovnacieho podielu spoločníka v. o. s. a komplementára k. s.)


	podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva – pri zrušení bez právneho nástupcu (okrem podielu spoločníka v. o. s. a komplementára k. s.)


	podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi (okrem podielu spoločníka v. o. s. a komplementára k. s.)


Spolu dividendy

Rozdiel príjmov a výdavkov z výkonu činnosti osobného asistenta3)


Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení sú úplné a správne.

Dátum	
	


							Podpis poistenca 


Vysvetlivky k prílohe 2:
Sumy sa uvádzajú v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.
	Uvádza sa niektorý z kódov A, B, C alebo D (zamestnanec - A, samostatne zárobkovo činná osoba - B, platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona – C alebo poistenec štátu podľa § 11 ods. 7 zákona – D). Ak bol poistenec počas roka viacerými typmi platiteľa poistného, uvádzajú sa príslušné kódy. 

§ 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Uvádza sa suma, ktorá presiahne sumu minimálneho základu podľa § 13 ods. 10 zákona.
§ 20 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



Príloha č. 8
k vyhláške č. 130/2012 Z. z.
V Z O R
Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného plateného štátom 
za rok 20...
podľa § 19 ods. 19 a 20 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Názov zdravotnej poisťovne:
IČO:									
Číslo účtu v Štátnej pokladnici:


Počet poistencov štátu nahlásených zdravotnou poisťovňou podľa § 23 ods. 9 písm. c)  zákona
Finančné prostriedky, ktoré mali byť zaplatené podľa počtu poistencov štátu 
Uhradený preddavok za poistencov štátu Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky 
Počet poistencov štátu podľa centrálneho registra poistencov 
Vyčíslenie poistného plateného štátom, ktoré má byť zaplatené

Nedoplatok alebo preplatok Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky voči príslušnej zdravotnej poisťovni 

v príslušnom mesiaci 
k prvému dňu predchádzajúceho mesiaca 
v príslušnom mesiaci k poslednému dňu predchádzajúceho mesiaca 






A1
A2
B1) 
C
D2)
E3) 
F = E - C
Január







Február







Marec







Apríl







Máj







Jún







Júl







August







September







Október







November







December







Suma




-



Na základe výpočtov v predchádzajúcej tabuľke má zdravotná poisťovňa voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky 
	pohľadávku vo výške..........................................eur splatnú do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie poistného plateného štátom vykonalo,  

záväzok vo výške................................................eur splatný do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie poistného plateného štátom vykonalo.  

V                            Dátum	


..........................................................  

Meno, priezvisko a podpis oprávneného člena štatutárneho orgánu zdravotnej
poisťovne  a odtlačok jej pečiatky     

			 
Vysvetlivky k prílohe 3:
Sumy sa uvádzajú v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.
	B = (A1 + A2) / 2  x  vymeriavací základ štátu  x  sadzba poistného štátu.

D = súčet denných stavov počtov poistencov štátu v príslušnom kalendárnom mesiaci/ počet dní v príslušnom kalendárnom mesiaci.
E = D  x  vymeriavací základ štátu  x  sadzba poistného štátu.

Príloha č. 9 
k vyhláške č. 130/2012 Z. z.

Údaje potrebné k výpočtu ročného zúčtovania poistného za rok 2011 
podľa § 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

v eurách


Preddavok na poistné mesačný  
Preddavok na poistné ročný


základná sadba
znížená sadzba 
základná sadzba 
znížená sadzba
Zamestnanec
Sadzba poistného
4%
2%
4%
2%

Minimálny VZ 1)
 nie je určený
 nie je určený
  nie je určený

minimálny preddavok





Maximálny VZ 2)
 2 233,50
 2 233,50
 26 802

maximálny preddavok
 89,34
 44,67
1072,08
536,04






Zamestnávateľ
Sadzba poistného
10%
5%
10%
5%

Minimálny VZ 1)
nie je určený
nie je určený
nie je určený

minimálny preddavok





Maximálny VZ 2)
 2 233,50
 2 233,50
 26 802

maximálny preddavok
 223,35
 111,67
2680,2
1340,1





Samostatne
zárobkovo
činná
osoba

Sadzba poistného
14%
7%
14%
7%

Minimálny VZ 3)
 329, 06
 329,06
 3 948,72

minimálny preddavok
 46,06
 23,03
552,82
276,41

Maximálny VZ 2)
 2 233,50
 2 233,50
 26 802

maximálny preddavok
 312,69
 156,34
3752,28
1876,14





Platiteľ poistného 
podľa § 11 
ods. 2 zákona
Sadzba poistného
14%
7%
14%
7%

Minimálny VZ 3) 
 329, 06
 329,06
 3 948,72

minimálny preddavok
 46,06
 23,03
552,82
276,41

Maximálny VZ 2)
 2 233,50
 2 233,50
 26 802

maximálny preddavok
 312,69
 156,34
3752,28
1876,14

Vysvetlivky k prílohe 9:
Sumy sa uvádzajú v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.
VZ – vymeriavací základ.
1) 	Minimálny vymeriavací základ zamestnanca nie je určený. Pri odmeňovaní zamestnancov sa vychádza napríklad zo zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov, zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov atď.
2) 	Maximálny VZ sa určuje z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov, t.j. 3 x 744,50 = 2233,50 eura.
3) 	Minimálny VZ samostatne zárobkovo činnej osoby a platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona sa určuje zo 44,2 % z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov, t.j. 0,442 x 744,50 = 329,06 eura.





„Príloha č. 10 
k vyhláške č. 130/2012 Z. z.

Údaje potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného za rok 2012
podľa § 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v eurách


Preddavok na poistné mesačný 
Preddavok na poistné ročný


základná sadba
znížená sadzba 
základná sadzba
znížená sadzba
Zamestnanec
Sadzba poistného
4%
2%
4%
2%

Minimálny VZ 
 nie je určený
 nie je určený
  nie je určený

minimálny preddavok





Maximálny VZ 
2 307
2 307
27 684

maximálny preddavok
92,28
46,14
1107,36
553,68







Zamestnávateľ
Sadzba poistného
10%
5%
10%
5%

Minimálny VZ 
 nie je určený
 nie je určený
  nie je určený

minimálny preddavok





Maximálny VZ 
2 307
2 307
27 684

maximálny preddavok
230,70
115,35
2 768,40
1 384,20





Samostatne
zárobkovo
činná
osoba

Sadzba poistného
14%
7%
14%
7%

Minimálny VZ 
339,89
339,89
4 078,68

minimálny preddavok
47,58
23,79
571,01
285,50

Maximálny VZ 
2 307
2 307
27 684

maximálny preddavok
322,98
161,49
3 875,76
1 937,88





Platiteľ poistného 
podľa § 11 
ods. 2 zákona
Sadzba poistného
14%
7%
14%
7%

Minimálny VZ 
339,89
339,89
4 078,68

minimálny preddavok
47,58
23,79
571,01
285,50

Maximálny VZ 
2 307
2 307
27 684

maximálny preddavok
322,98
161,49
3 875,76
1 937,88

Vysvetlivky k prílohe č. 10:
VZ – vymeriavací základ.



