Registratúra

Lístky do divadla,
mik ulášsk e
balíčky, . ..

Zadať pož iadav ku na
zabezpečenie s lužieb pre
zamestnanecké príspevky

BP_MH_020_Spracovanie
žiadosti o mate riál / s lužbu /
investíciu / ceninu
Dopyt po materiáli / s lužbe /
investícii / cenine zadaný

Príspevok vyplatený
súčasne s o mzdou

BP_LZ_290_Príprava
spracovania a spracovanie
miezd, odvodov a daní

BP_LZ_140_Poskytovanie zamestnaneckých príspevkov

Poskytnutý individuálny
príspevok
Pôž ička z o sociá lneho fondu
Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde §7 ods. 1-3, ods. 5
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a
justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície §141 ods. 2 písm. h- j, ods. 3, §141a - §141c, §129
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry §77 ods. 1
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce §152, §152a - §152b
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore §33, §100
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov §12 - §14
Zákon č.281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov §120 ods. 2-4, §188, §205 ods. 1 písm c, ods. 2, ods. 3
písm. b, ods. 9
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §104 ods. 1
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §203, §213 ods. 2 písm. g, ods. 3, ods. 5, ods. 7-8

BP_UC_190_Spracovanie
výpisu z účtu

BP_LZ_200_Vedenie
evidencie personálnych a
mzdových dokumentov
zamestnanca a dokumentov
sociálneho zabe zpeče nia

Pôž ička z amestnancovi zo
sociálneho fondu schválená

Platobný poukaz
Pre vod finančný ch prostriedkov

BP_ RR_035_Finančná
kontrola

Výpis z účtu
spracovaný

Odvod do sociálneho
fondu zrealizovaný

Kolektívna zmluva
uzatvorená

Legislatíva zmenená

Zamestnanci s novými/
upravenými vnútornými
predpismi oboznámení

Zmluva s DDS je
účinná

Nas taviť čerpanie
zamestnaneckých
prís pevkov v informa čnom
systéme

Pos kytnúť
príspevok?
BP_ RR_035_Finančná
kontrola

Pos údiť individuálnu
pož iadav ku na posky tnutie
príspevku zamestnancovi/
rodinným príslušníkom

Áno

Nie

Dorovnanie fina nčných
prostriedkov

Evidencia poskytnutých
príspevkov

Pos kytnúť príspevok/
prostriedok na jeho če rpanie
a za evidovať je ho
poskytnutie

Zúčtovať prostriedky na
čerpanie zames tnane ckých
príspevkov za kalendárny
Termín na zúčtovanie
rok
prostriedkov sociálneho fondu
za kalendárny rok

Pož iadav ka na
poskytnutie
individuálneho
prís pevku doručená

Príspevok
zamietnutý

Účtovanie o pos kytnunom príspev ku

BP_UC_170_Vysporiadanie
záväzku
Pož iadav ka na prevod finančných
prostriedk ov m edzi ba nkov ými účtami
zadaná

Zaúčtova nie
rozdielov

Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom
fonde §6 ods. 3
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve § 2
ods. 1-2

Zda niteľné zam estna necké
príspevky nastavené

Pož iadať o prev od
fina nčných pros triedk ov na
čerpanie zames tnane ckých
príspevkov

BP_ UC_060_Účtovanie v
hlavnej knihe
Finančné prostriedky na čerpanie
zamestnaneckých príspevkov sú
zúčtované

