
  

                                            Legislatívne zmeny  Sociálna poisťovňa
                                    analytické údaje -  december 2022
                          

zo stránky SP:

Od 1. januára 2023  bude zamestnávateľ povinný:

 viesť evidenciu analytických údajov zamestnanca od vzniku do zániku dôchodkového poistenia 
zamestnanca (číselný kód miesta výkonu práce podľa štatistického číselníka krajov, štatistického 
číselníka okresov a štatistického číselníka obcí, dohodnutý rozsah pracovného času, počet hodín, 
ktorý zodpovedá príjmu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovanému na výplatu za 
mesiac, číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce),

• uviesť pri prihlásení svojho zamestnanca na Registračnom liste FO  - prihláška: číselný kód miesta 
výkonu práce, dohodnutý rozsah pracovného času a číselný kód dohodnutého druhu 
vykonávanej prácea v prípade ak dôjde k zmene uvedených údajov nahlásiť ich zmenu 
na Registračnom liste FO  - zmena,

• uviesť na Mesačnom výkaze/Výkaze poistného  - pri každom podaní výkazu (pri mesačnom výkaze 
je to mesačná periodicita) počet hodín, ktorý zodpovedá vymeriavaciemu základu za kalendárny 
mesiac,

• oznámiť analytické údaje všetkých svojich zamestnancov, ktorých prihlásil do registra poistencov  
Sociálnej poisťovne pred 1. januárom 2023 a ich poistenie trvá aj po 31. decembri 2022 
na Registračnom liste FO -zmena v termíne podania Mesačného výkaze/Výkazu poistného  za 
mesiac január 2023.

V programe:

Číselný kód miesta výkonu práce:

 v  personalistike  sa  zadáva  do  pracovného  pomeru  zamestnanca (  pokiaľ  má  viac  pracovných
pomerov, zadáva sa do všetkých)  -  miesto výkonu práce

- vyberá sa z číselníka:
              * číselník si môžete spustiť scriptom ( pri spustení programu pravé tlačidlo myšky na slovo
DATABAZA – SPUSTENIE SCRIPTU / heslo masterkey/. Script nájdete v adresári, kde máte nahraný
program: Program Files/Proces_loader_mzdy/Program/Ddl_script/Obce/kody_obci.sql
                * kód miesta výkonu práce si môžete doplniť aj ručne / pokiaľ  nechcete  sťahovať číselník/ .
Doplníte ho v ZÁKLADNÝCH ÚDAJOCH  – MESTÁ: nastavíte sa na mesto a cez opravu záznamu
doplníte Obec kód a dáte zapísať. Zadáva sa 6 miestny číselný kód.

- pokiaľ je miesto výkonu práce :
            = v dvoch alebo viac mestách sa uvedie číselný kód obce/mesta, kde prevláda výkon práce
            = určené ako okres alebo kraj, uvedie sa číselný kód okresu alebo kraja
        = v dvoch alebo viac okresoch alebo krajoch, uvedie sa číselný kód okresu alebo kraja, kde
prevláda výkon práce
            = celé územie SK, uvedie sa číselný kód 500000
            = mimo územia SK, uvedie sa číselný kód 999999
            = pokiaľ miesto výkonu práce nie je možné určiť, uvedie sa číselný kód 900000

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia1_HC3_37AhXWhP0HHZOXCmEQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.slov-lex.sk%2Fstatic%2Fpdf%2F2002%2F597%2FZZ_2002_597_20110401.pdf&usg=AOvVaw3Dp1mavsgPn1ewROvWqS-t
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia1_HC3_37AhXWhP0HHZOXCmEQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.slov-lex.sk%2Fstatic%2Fpdf%2F2002%2F597%2FZZ_2002_597_20110401.pdf&usg=AOvVaw3Dp1mavsgPn1ewROvWqS-t
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ1auC4P37AhUHiv0HHU6KChcQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.slov-lex.sk%2Fpravne-predpisy%2Fprilohy%2FSK%2FZZ%2F2020%2F449%2F20210101_5289809-2.pdf&usg=AOvVaw2u1PCt7DU3fM3LqFMCyvvu


Kódy pre celé územie SK, mimo územia SK alebo nie je určené si nahodíte  do základných údajov do
miest cez +  podľa predlohy:

    ZADÁVA  LEN   KTO 
            POTREBUJE

-  

Dohodnutý rozsah pracovného času:

    berie automaticky z personalistiky – pracovné údaje – úväzok na týždeň

-  uvádza  sa  dohodnutý  rozsah  týždenného  pracovného  času  dohodnutého   v  pracovnej  zmluve,
dohodách  atď..  Pokiaľ  pracovný  čas  nie  je  určený,  uvedie  sa  číselný  kód  99,99 (  v  pracovných
pomeroch v úväzku na týždeň – môže ostať aj pri výpočte, ale v kmeňových údajoch musí byť zadané
na úväzok neprepočítavať)

Číselný kód druhu vykonávanej práce:

 - zadáva sa do personalistiky – pracovné údaje -  kód pracovnej činnosti 

-  môže  sa  vybrať  z  číselníka.  Pokiaľ  nemáte  Treximu  ,  tak  si  ho  môžete  nahrať  z:  Program
Files/Proces_loader_mzdy/Program/Scripts/ Trexima_SK_ISCO-08.sql

- uvádza sa 7-miestny kód podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní ( SK ISCO-08_2020)

- ak si číselník nechcete nahrať ( je rozsiahly a zaberie dosť miesta), je možné  nahodiť len ten kód
pracovnej činnosti, ktorý používate. Nahodíte si ho po otorení položky  Kód pracovnej činnosti a v
okne dáte + , otvorí sa okienko kde napíšete kód a názov, dať zapísať

 - kto má treximu má už vyplnené

-  číselník  nájdete  aj  na  stránke  štatistického  úradu,  prípadne  na  našej  stránke  :
www.proces.sk/wisp/mzdy

http://www.proces.sk/wisp/mzdy


  RLFO
-  prihláška:
     pri  prihláške,  ak  sú  nahodené  analytické  údaje  v  personalistike  v  pracovných  pomeroch,
automaticky preberá do súboru .

 Ak nie sú nahodené, je možné ich doplniť v RLFO výberom cez šípku s čiarkou.

Pri hromadnom  výbere zamestnancov analytické údaje berie z personalistiky
a nie je možné  urobiť výber  v RLFO.

 Ak v personalistike nie sú vyplnené všetky údaje, pri hromadnom výbere zamestnancov dá oznam. Je
potrebné skontrolovať a doplniť chýbajúce údaje  a spustiť znovu hromadnú prihlášku.

- zmena:

      pri zmene analytické údaje môžete zmeniť v personalistike a
automaticky potiahne do súboru,  alebo priamo v RLFO cez šípku s
čiarkou zmeniť údaje
 

  v RLFO musia byť fajky na údajoch, ktoré sa menia

Pri hromadnom  výbere zamestnancov analytické údaje berie z personalistiky a nie je možné  urobiť
výber  v RLFO – tak isto ako pri prihláške.

V januári 2023 je potrebné všetkým zamestnancom vyplniť analytické údaje a cez zmenu hromadným
výberom zamestnancov odoslať RLFO. 



  Nové tlačivo

od 12/2022 sa používa nové tlačivo RLFO 2023.  Po nahraní verzie je potrebné  dať prepísať vzory
výtupov!


