Organizácia kolektívnej správy
Fina nčná správa
Registratúra

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov § 43
ods. 3, ods. 5 písm. b, ods. 11

Oznámenie o zrazení a
odvedení dane vyberanej
zrá žkou
Zákon č. 595/2003 Z. z. o
dani z príjmov §43 ods. 14
Vyg enerovať vý kaz o
zaplatení zrážkovej da ne

Odoslať v ýkaz o zapla tení
zrá žkove j dane
Výkaz o zaplatení
zrá žkove j dane podaný
Výkaz o zaplatení
zrá žkove j dane
odoslaný poštou

Dohoda o nevybeaní dane
zrá žkou

Oznámenie pla titeľa dane o
uza vretí dohody s daňovník om o
nev ybera ní dane zráž kou

Oznámiť dohodu o
nev ybera ní dane zráž kou
Dohoda o nevyberaní dane
zrá žkou oznám ená

BP_ LZ_300_Vý počet zrážkovej da ne a odvodov do fondov z autorských honorárov

Termín na oznámenie dohody o
nev ybera ní dane zráž kou na stal
Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon §
69 ods. 2, 4

Dohoda o nevyberaní
dane zráž kou odoslaná
poš tou

Pre hľad o príjm och/
výnosoch z využitia
licencie

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

Pre dložiť autorovi pre hľad o
príjmoch alebo výnosoch z
využitia licencie
Exekúcia/ súdne vymáhanie
vedené, iné nedobrov oľné z rážky ,
správne konanie

Pre hľad o príjm och ale bo
výnosoch z využitia licencie
autorovi predložený

Zákon č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch
Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon §77 ods. 3

BP_SM_190_Odosielanie
zásielok

Použitie diela
oznámené poštou

BP_ MH_051_Ukonče nie
zmluvy
Zm luvný vzťah
ukončený

BP_ MH_061_Príjem s lužby /
investície / ceniny /
materiálu do priamej
spotreby

Oznámiť organizácii
kolektívnej sprá vy použitie
diela

Zákon č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch § 6
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov §43 ods. 3 písm. h, ods. 5
písm. b
Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon §23, §31, §36, §51, §69,
§86, §99-§100, §110, §112, §119, §145-§146, §165-§167
Ma teriál / služba /
investícia / cenina
dodaná

BP_MH_050_Uzatvorenie
zmluvy

Honorár a utora z použ itia
die la vypočítaný sprá vne?

Vypočítať honorár autora z
použitia diela
Súhlas na použitie
diela udelený

Áno

BP_ RR_035_Finančná
kontrola
Nie

Autorský honorár
vypočítaný

BP_LZ_310_Úhrada
záv äzkov voči
zam estna ncom a inštitúciám

Použitie diela organizá cii
kolektívnej správy oznámené

Zásielku je potrebné
odoslať

