Poučenie na vyplnenie registračného listu zamestnávateľa
Oddiel
Záhlavie

Text polí
Prihláška, zmena, odhláška

PO, FO, OZ, OrgZ, ZZ

Oddiel 1

IČO, DIČ
Variabilný symbol
Názov zamestnávateľa

Telefón

Oddiel 2

Oddiel 3

E-mail
Poistné na garančné poistenie
(GP) platí
RČ

Adresa zamestnávateľa
(PO+FO+OZ+OrgZ+ZZ)

SK NACE

Deň splatnosti
Počet OrgZ
Právna forma

Druh vlast.

Oddiel 5
Oddiel 6

Dátum odhlásenia posledného
zam.
IBAN
Identifikačné údaje
zamestnávateľa, ktorý OZ
alebo OrgZ zriadil

Vysvetlivky k poliam
Pri prihlásení zamestnávateľa do registra vyplňte krížikom okienko prihláška a ďalej
vyplňte celý formulár podľa typu PO (právnickej osoby) alebo FO (fyzickej osoby). Pri
zmene údajov v registri vyplňte krížikom okienko zmena a vyplňte oddiely 1, a 8, ktoré
v prípade zmeny nahradia pôvodné údaje v registri. Ďalej vyplňte iba tie údaje, v
ktorých zmena nastala. Odhlásenie zamestnávateľa vyplňte krížikom do okienka
odhláška a vyplňte oddiely 1, 2 a v oddiele 3 vyplňte dátum odhlásenia posledného
zamestnanca. Upozornenie: Okienko odhláška vyplňte iba v prípade, ak sa odhláška
podáva za obdobie do 31. decembra 2020.
Vyplňte krížikom jedno z okienok podľa toho, či ide o zamestnávateľa PO (právnická
osoba), FO (fyzická osoba), OZ (odštepný závod), OrgZ (organizačná zložka), alebo
ZZ (zahraničný zamestnávateľ). Zahraničný zamestnávateľ je zamestnávateľ, ktorý
má sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, v členských
štátoch Európskej únie, v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru alebo vo
Švajčiarsku.
Uveďte IČO (identifikačné číslo organizácie) a DIČ (daňové identifikačné číslo)
zamestnávateľa. V prípade, že IČO alebo DIČ nemáte pridelené, vyplňte to číslo, ktoré
máte pridelené.
Uveďte 10 miestny variabilný symbol (identifikačné číslo zamestnávateľa), pridelené
pobočkou Sociálnej poisťovne pri registrácii zamestnávateľa. Variabilný symbol sa
uvádza pri platbách poistného a príspevkov a je povinným údajom.
Uveďte plný názov zamestnávateľa. Ak je zamestnávateľ právnická osoba zapísaná v
obchodnom registri, uveďte obchodné meno podľa výpisu z obchodného registra.
Zamestnávateľ odštepný závod právnickej osoby uvedie obchodné meno podľa výpisu
z obchodného registra tak, aby v názve bolo uvedené, že ide o odštepný závod.
Zamestnávateľ fyzická osoba uvedie názov, ktorý je uvedený v oprávnení na
prevádzkovanie činnosti, pokiaľ fyzická osoba takéto oprávnenie má. Zamestnávateľ
organizačná zložka bez právnej subjektivity uvedie svoj názov. Zahraničný
zamestnávateľ uvedie názov podľa oprávnenia na vykonávanie činnosti.
Uveďte telefónne číslo. Telefónne číslo uvádzajte s medzinárodnou predvoľbou (v tvare
napr. 00421 pre Slovenskú republiku).
Uveďte e-mail zamestnávateľa.
Vyplňte krížikom. Ak ste povinne garančne poistený, vyznačte krížikom okienko áno.
Ak nie ste povinne garančne poistený, vyznačte krížikom okienko nie.
Uveďte RČ (rodné číslo) fyzickej osoby zamestnávateľa. V prípade cudzieho štátneho
príslušníka, ktorý nemá pridelené rodné číslo, uveďte dočasné identifikačné číslo
sociálneho zabezpečenia, ktoré mu na účely sociálneho poistenia pridelila pobočka
Sociálnej poisťovne. Výnimkou sú občania Českej republiky narodení do 31. decembra
1992 na území spoločného štátu Čechov a Slovákov, ktorí uvedú RČ pridelené pri
svojom narodení.
Uveďte adresu trvalého pobytu, ak je zamestnávateľom fyzická osoba. Zamestnávateľ
s právnou subjektivitou uvedie svoje sídlo. Zamestnávateľ organizačná zložka bez
právnej subjektivity uvedie svoju adresu. Zahraničný zamestnávateľ uvedie adresu
svojho sídla.
Uveďte číselný kód príslušnej skupiny SK NACE (klasifikácia ekonomických
činností), v ktorej sa nachádza činnosť vykonávaná zamestnávateľom. V prípade
vykonávania viacerých činností uveďte číselný kód skupiny činnosti podľa SK
NACE, ktorú vykonáva najväčší počet zamestnancov.
Uveďte deň splatnosti poistného, ktorým je deň určený na výplatu príjmov
zamestnancov. Ak nie je taký deň určený, uveďte nulu. Upozornenie: Toto pole
vypĺňate iba v prípade, že vykonávate registráciu zamestnávateľa za obdobie do
31. decembra 2013.
Uveďte počet vašich organizačných zložiek bez právnej subjektivity.
Uveďte kód právnej formy určený Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
Kódy sú uvedené v závere poučenia. Zahraničný zamestnávateľ uvedie 0 v prípade, ak
kód právnej formy mu nebol určený.
Uveďte kód druhu vlastníctva určený Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
Kódy sú uvedené v závere poučenia. Zahraničný zamestnávateľ uvedie 0 v prípade, ak
kód druhu vlastníctva mu nebol určený.
Pole vyplňte iba v prípade, ak odhlásenie posledného zamestnanca vykonávate za
obdobie do 31. decembra 2020.
Uveďte číslo účtu v medzinárodnom formáte, z ktorého budete odvádzať poistné.
Uveďte údaje zamestnávateľa, ktorý OZ alebo OrgZ zriadil. Uveďte IČO (identifikačné
číslo organizácie) a DIČ (daňové identifikačné číslo) zamestnávateľa, ktorý OZ alebo
OrgZ zriadil. V prípade, že IČO alebo DIČ nemáte pridelené, vyplňte to číslo, ktoré
máte pridelené.

Oddiel 7

Štatutárni zástupcovia
zamestnávateľa (PO+OZ+ZZ)

Uveďte údaje o štatutárnych zástupcoch. V prípade ak máte viac ako dvoch
štatutárnych zástupcov, uveďte maximálne dvoch.

Kód postavenia

Uveďte kód postavenia štatutárneho zástupcu:
1 - konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným,
2 - riaditeľ štátneho podniku,
3 - spoločník verejnej obchodnej spoločnosti,
4 - člen predstavenstva akciovej spoločnosti,
5 - predseda, člen predstavenstva družstva,
6 - komplementár komanditnej spoločnosti,
7 - starosta obce,
8 - menovaný alebo volený štatutárny zástupca rozpočtovej a príspevkovej organizácie,
združenia, politickej strany, hnutia, verejnoprávnej inštitúcie, PO zriadenej zákonom,
9 - správca nadácie,
10 - iné.
Uveďte telefónne číslo štatutárneho zástupcu. Telefónne číslo uvádzajte s
medzinárodnou predvoľbou (v tvare napr. 00421 pre Slovenskú republiku). Ak rovnaké
číslo telefónu bolo uvedené v oddiele 1, nie je potrebné opakovane číslo telefónu
uvádzať v oddiele 7.
Uveďte e-mail štatutárneho zástupcu. Ak rovnaký e-mail bol uvedený v oddiele 1, nie je
potrebné opakovane e-mail uvádzať v oddiele 7.

Telefón

E-mail
Oddiel 8

Dátum vzniku zmeny
Telefón

E-mail

Uveďte dátum začiatku platnosti zmeny v prípade, že na formulári oznamujete zmenu.
Uveďte telefónne číslo osoby, ktorá formulár vypĺňa. Telefónne číslo uvádzajte s
medzinárodnou predvoľbou (v tvare napr. 00421 pre Slovenskú republiku). Ak rovnaké
číslo telefónu bolo uvedené v oddiele 1, nie je potrebné opakovane číslo telefónu
uvádzať v oddiele 8.
Uveďte e-mail osoby, ktorá formulár vypĺňa. Ak rovnaký e-mail bol uvedený v oddiele 1,
nie je potrebné opakovane e-mail uvádzať v oddiele 8.

Kód právnej formy organizácie podľa číselníka Štatistického úradu SR
Kód Názov
100
Fyzická osoba-príležitostne činná-zapísaná v registri daňového informačného systému
101
Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri
102
Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri
103
Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri
104
Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri
105
Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona
106
Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona zapísaná v obchodnom registri
107
Podnikateľ-fyzická osoba-nezápis v OR-podnikajúca súčasne ako samostatne hospodáriaci roľník
108
Podnikateľ-fyzická osoba-zápis v OR-podnikajúca súčasne ako samostatne hospodáriaci roľník
109
Podnikateľ-fyzická osoba-nezápis v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním
110
Podnikateľ-fyzická osoba-zápis v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním
111
Verejná obchodná spoločnosť
112
Spoločnosť s ručením obmedzeným
113
Komanditná spoločnosť
117
Nadácia
118
Neinvestičný fond
119
Nezisková organizácia
120
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
121
Akciová spoločnosť
122
Európske zoskupenie hospodárskych záujmov
123
Európska spoločnosť
124
Európske družstvo
125
Jednoduchá spoločnosť na akcie
205
Družstvo
271
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
301
Štátny podnik
311
Národná banka Slovenska
312
Banka-štátny peňažný ústav
321
Rozpočtová organizácia
331
Príspevková organizácia
381
Fondy
382
Verejnoprávna inštitúcia
383
Iná organizácia verejnej správy
421
Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR
422
Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR
434
Doplnková dôchodková poisťovňa
445
Komoditná burza
701
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
711
Politická strana, politické hnutie
721
Cirkevná organizácia
741
Stavovská organizácia - profesná komora
745
Komora (s výnimkou profesných komôr)
751
Záujmové združenie právnických osôb

752
801
803
804
901
911
921
931
951
995
333
141
272
273

Záujmové združenie fyzických osôb bez právnej spôsobilosti
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
Európske zoskupenie územnej spolupráce
Zastupiteľské orgány iných štátov
Zahraničné kultúrne, informačné stredisko, rozhlasová, tlačová a televízna agentúra
Medzinárodné organizácie a združenia
Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby
Miestna jednotka bez právnej spôsobilosti
Nešpecifikovaná právna forma
Verejná výskumná inštitúcia
Poľovnícka organizácia
Pozemkové spoločenstvo
Združenie účastníkov pozemkových úprav

Kód druhu vlastníctva podľa číselníka Štatistického úradu SR
Kód Názov
0
Zatiaľ nezistené
1
Medzinárodné s prevažujúcim verejným sektorom
2
Súkromné tuzemské
3
Družstevné
4
Štátne
5
Vlastníctvo územnej samosprávy
6
Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví
7
Zahraničné
8
Medzinárodné s prevažujúcim súkromným sektorom

