DDS
DSS
Zdravotná poisť ovňa
Úrad sociálneho
zabezpečenia
Sociálna poisťovňa
Správca dane
Registratúra

Upraviť parame tre pre
generovanie platobných
príkazov preddavkov na
mzdy

Termín pre úhradu
preddavkov na mzdy
nastal

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

Dohoda o poskytnutí
preddavku na mzdu
podpísaná

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 §106-§107, §109 ods. 3
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich §87-§90
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry §121-§122
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce §130 ods. 1-5, 8
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov §184-§185
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §148 ods. 8
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §180-§181

Príkaz na
úhradu
Vyg enerovať platobný
príkaz na úhrady miezd/
predavkov na mzdy pre
zamestnancov
Žia dosť o vrátenie zra zených a
odv edený ch pre ddav kov na daň z
príjmov z o závis lej činnosti

Vyg enerovať platobný
prík az na preddavky na daň
z príjmov zo záv islej činnosti

Žia dosť o vrátenie poistného na
sociálne poistenie, ktoré bolo
zaplatené bez právneho dôvodu
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov §39
ods. 9 písm. a, ods. 10-15
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom
zabezpečení policajtov a vojakov §97
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení §141-§143

Evidenčný list
dôchodkového
poistenia
Me sačný výkaz
poistného a príspevkov

Vyg enerovať m esačný
výkaz poistného a
príspevkov

BP_LZ_330_Poskytnutie
náhrady/ dávky sociálneho
zabezpečenia

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení §
142-§143

Pre hľad o zraze ných a odve dených
pre ddavk och na daň z príjm ov zo
záv islej činnosti

Podklady k prehľadu dane z o
záv islej činnosti zo sociálneho
zabezpečenia v ytvore né

Ročné zúčtovanie
dane bolo
spracované?

Vyg enerovať platobný
príkaz poistného a
príspevkov

Odoslať m esačný výk az
poistného a príspevkov

Vyg enerovať prehľad o
zrazených a odvedených
pre ddavk och na daň z
príjmov z o závis lej činnosti

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení
zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve §20 ods. 1, 6

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
§97 ods. 7
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení
zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve §17 ods. 1, ods. 5-7

BP_ LZ_310_Úhrada z áväzk ov voči zamestnancom a inštitúciám

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 159/2018 Z. z. o
podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné
zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného

BP_ LZ_300_Vý počet
zrá žkove j dane a odv odov
do fondov z autorských
honorárov

Mzdy, odvody a dane
spracované

Vyg enerovať vý kaz
preddavkov na poistné na
verejné zdravotné poistenie
zam estná vateľ a

Autorský honorár
vypočítaný

Vyg enerovať platobný
príkaz na preddavky na
poistné na verejné
zdravotné poistenie

Nie

Roz diely z ročné ho
zúčtovania dane z príjmu
vysporiadané

Áno

Zaúčtova ť mzdy / preddavk y
na mzdy

Pre viesť bankov ý platobný
príkaz miezd do bankingu

BP_UC_170_Vysporiadanie
záväzku
Pla tobný príkaz na úhradu z áväzk ov voči
zam estna ncom a inštitúciám potv rdený

Nie,
mzdy
BP_ UC_060_Účtovanie v
hlavnej knihe
Vyg enerovať platobný
príkaz na platby na starobné
dôchodkové sporenie

Mzdy, odvody a
dane pripravené
na zaúčtovanie

Rozpis platieb
na doplnkové
dôchodkové
sporenie
Odoslať rozpisy platie b na
doplnkové dôchodkové
sporenie

Vyg enerovať rozpisy platieb
na doplnkové dôchodkové
sporenie

Vyg enerovať platobný
príkaz na tvorbu sociálneho
fondu

BP_ RR_035_Finančná
kontrola

Rozpis platieb
na starobné
dôchodkové
sporenie

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení §13 ods. 2

Vyg enerovať platobný
príkaz na vymáhanie
pohľadáv ok zrá žkam i zo
mzdy

Odoslanie
poš tou

BP_LZ_320_Spracovanie
žiadosti a ročné zúčtovanie
dane

Mzdy, odvody a dane
uhradené

Platobný príkaz miezd,
preddavkov na mzdy v
poriadku?

Odoslať rozpisy platie b na
starobné dôchodkové
sporenie

Vyg enerovať rozpisy platieb
na starobné dôchodkové
sporenie

Áno

Nie, preddavky
na mzdy

Odoslať m esačný výk az
preddavkov na poistné na
verejné zdravotné poistenie
zam estná vateľ a

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
§26 ods. 3

Odoslať prehľad o zra zených
a odvedených preddavkoch
na daň z príjmov zo zá vislej
činnosti

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve § 2 ods. 1-2

Výkaz preddavkov na
verejné zdravotné
poistenie
zam estná vateľ a
BP_LZ_290_Príprava
spracovania a spracovanie
miezd, odvodov a daní

Oznámenie zam estná vateľ a, ktorý je
pla titeľom dane o výš ke sum y zra zenej a
odvedenej osobitnej dane §15a zákona
595/2003

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) §81
Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok §13o
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení §225i ods. 10

Vyg enerovať platobný
príkaz na platby na
doplnkové dôchodkové
sporenie

Vznik a prevzatie
správy pohľadá vky

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom
sporení §13 ods. 1, ods. 3

Pohľadáv ky

BP_UC_160_Správa
pohľadáv ok štá tu

Zákon č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde §6
Vrátenie odvodov/
daní písomnou
žiadosťou

Vyg enerovať platobný
prík az na dobrovoľné
prís pevky / zráž ky zo mzdy

Výplatná
páska (A4)

Výplatná páska
odoslaná
elektronicky?

Mzda

Vyg enerovať vý platné
pásky

Písomná

Vytlačiť v ýplatnú pásk u

Podpisová listina (odovzdanie
výplatnej pásky)

Odoslať/ odovz dať vý platné
pásky

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch
prokuratúry §122 ods. 3
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce §130 ods. 5
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §181 ods. 4

Pripraviť ž iados ť o vrá tenie
poistného/ daní na
odoslanie

Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení §145
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov § 40 ods. 8

Osobne

Poš tou

Výplatné pásky odovzdané
osobne

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce §130 ods. 5
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §181 ods. 4
BP_SM_190_Odosielanie
zásielok

Elektronická

Zásielku je potrebné
odoslať
Odoslať v ýplatnú pás ku
elektronicky
Výplatné pásky odoslané
elektronicky

Vyg enerovať požiada vku na
výplatu mzdy/ preddavku
na mzdu v hotovosti

Pož iadav ka na príjem / výdaj
peňažných pros triedk ov v
pokladnici

BP_ UC_120_Účtovanie o
stave a pohyboch
pokladnice

Upraviť parame tre pre
generovanie platobných
príkazov miezd

