Návod na vyplnenie jednotlivých rubrík evidenčného listu
dôchodkového poistenia
Tlačivo bude spracované elektronicky. Na vyplnenie použite PC tlačiareň alebo písací stroj, v krajnom prípade vyplňte formulár ručne paličkovým písmom podľa predpísaného vzoru!
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Ak tlačivo bude vyplnené počítačom alebo písacím strojom, okienko "Vyplnený strojom" sa označí krížikom.
Po zistení, že ústredie Sociálnej poisťovne už eviduje evidenčný list dôchodkového poistenia (ELDP), ktorý obsahuje nesprávne údaje, zamestnávateľ vyhotoví nový ELDP, na ktorom
okienko "Evidenčný list opravný" označí krížikom.
I. Údaje o poistencovi
Údaje v jednotlivých rubrikách sa zapisujú podľa predtlače. Dátum narodenia, dátum vzniku a dátum zániku pracovného pomeru sa uvedú dvojčíslom dňa, dvojčíslom mesiaca
a uvedením plného označenia roka (napr. Dátum vzniku ). U zamestnancov na dohodu ako dátum vzniku pracovného pomeru
01012004
(iného pracovného vzťahu) možno uviesť dátum najskôr 1. január 2013.
II. Obdobie poistenia, dosiahnutý vymeriavací základ a ďalšie doby v kalendárnych rokoch
Kalendárny rok
Uvádza sa štvorčíslie kalendárneho roka.
Znak poistenia
Uvádza sa znak poistenia: A – zamestnanec (aj na dohodu), MD - materská dovolenka, RD - rodičovská dovolenka, VS - vojenská
od
služba (základná služba, náhradná služba, zdokonaľovacia služba), CS - civilná služba.
01 . 01 ).
Obdobie dôchodkového poistenia
Uvádza sa obdobie účasti na povinnom dôchodkovom poistení od - do (dvojčíslom, napr. 1. január
Ak v kalendárnom roku bolo obdobie dôchodkového poistenia prerušené, obdobie prerušenia sa na ELDP neuvádza. Napr., ak
zamestnanec čerpal pracovné voľno bez náhrady mzdy od 1. júna do 31. augusta 2006, spôsob vyplnenia je uvedený v príklade
vyplnenia II. oddielu ELDP v závere návodu.
Ak zamestnanec po dosiahnutí dôchodkového veku nepožiadal o starobný dôchodok, je potrebné kalendárny rok rozdeliť do dvoch
riadkov (pozri príklad).
Vymeriavací základ
Uvedie sa úhrn vymeriavacích základov za príslušné obdobie povinného dôchodkového poistenia, a to bez medzier, bodiek a pod., napr.
123458. Údaj sa nevypĺňa, ak je znak poistenia MD, RD, VS alebo CS. Vymeriavací základ za obdobie dôchodkového poistenia pred
1. januárom 2009 sa aj naďalej uvádza v slovenských korunách a zaokrúhľuje sa na celé koruny nahor. Vymeriavací základ za obdobie
po 31. decembri 2008 sa uvádza v eurách a zaokrúhľuje sa na celé eurocenty nahor. Údaje o vymeriavacom základe uvádzané v ELDP
od 1. januára 2009 v eurách musia byť zapísané vždy s desatinnou čiarkou na dve desatinné miesta, a to aj vtedy, ak by jeho výsledná
suma vychádzala len v eurách bez euro centov. Napríklad suma 7351 EUR sa uvedie vo forme
7351,00 .
V kalendárnom roku, v ktorom zamestnanec dosiahol dôchodkový vek sa uvádza suma vymeriavacieho základu osobitne do dňa
predchádzajúceho dňu dosiahnutia dôchodkového veku a osobitne vymeriavací základ odo dňa dosiahnutia dôchodkového veku.
Príklad
Zamestnanec dovŕši dôchodkový vek 15. júna 2004, o starobný dôchodok nepožiada a na ďalej vykonáva zárobkovú činnosť do 31. decembra 2004. Jeho vymeriavací základ je
11 500 Sk mesačne, t. j. 138 000 Sk za kalendárny rok 2004. V prvom riadku roku 2004 sa uvedie vymeriavací základ v sume 62867 [57 500 (11 500 x 5) + 5 367 (11 500 : 30 x 14)] a v
druhom riadku vymeriavací základ v sume 75133 [69 0 00 (11 500 x 6) + 6 133 (11 500 : 30 x 16)] takto:
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Vymeriavací základ počas vylúčených dôb

Uvedie sa vymeriavací základ dosiahnutý počas poskytovania vyrovnávacej dávky (predtým vyrovnávací príspevok v tehotenstve
a materstve) a počas poskytovania náhrady mzdy z vážnych prevádzkových dôvodov, pre ktoré zamestnávateľ nemôže prideľovať
zamestnancovi prácu - § 142 ods. 4 Zákonníka práce, ich suma je uvedená aj vo vymeriavacom základe uvedenom v rubrike VZ.
Rubrika sa nevypĺňa zamestnancom narodeným po 31. decembri 1984 .

Kalendárne dni vylúčených dôb

Uvádza sa počet kalendárnych dní obdobia

- po ktoré mal poistenec nárok na nemocenské, ošetrovné (predtým podpora pri ošetrovaní člena rodiny),
- ošetrovania člena rodiny od 11. dňa potreby takého ošetrovania (starostlivosti) do skončenia potreby tohto ošetrovania (starostlivosti),
- po ktoré sa rodič staral o dieťa do šiestich rokov veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do siedmich
rokov, ktorému sa neposkytovala starostlivosť v zariadení sociálnych služieb,
- materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, poskytovania vyrovnávacej dávky,
- základnej služby, náhradnej služby alebo zdokonaľovacej služby v rámci vojenskej služby,
- civilnej služby,
- po ktoré sa poskytovala náhrada mzdy z vážnych prevádzkových dôvodov, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu,
- účasti na zákonnom štrajku.

Rubrika sa nevypĺňa zamestnancom narodeným po 31. decembri 1984.
Po vykonaní zápisu údajov zamestnávateľ predloží ELDP na podpis poistencovi (zamestnancovi ).

Podpis poistenca

III. Údaje o zamestnávateľovi
Údaje v jednotlivých rubrikách sa zapisujú podľa predtlače. Krížikom sa označí okienko "IČO" alebo "DIČ" podľa toho, aké číslo sa uvedie v rubrike "Číslo organizácie".
IV. Potvrdenie správnosti údajov
Dátum odoslania formulára
Podpis a odtlačok pečiatky zamestnávateľa
Podpis a odtlačok pečiatky Sociálnej poisťovne
Záznamy Sociálnej poisťovne

Uvedie sa dátum odoslania ELDP príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.
Správnosť údajov potvrdzuje zamestnávateľ podpisom a odtlačkom pečiatky.
Správnosť údajov po vykonaní vstupnej kontroly potvrdzuje zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne podpisom a odtlačkom pečiatky.
Uvedie sa dátum vykonania vstupnej kontroly evidenčného listu.

Príklad vyplnenia II. oddielu ELDP
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