Príloha è. 13 k vyhláke è. 239/2006 Z. z.
VZOR
Rodné þíslo/ ýíslo povolenia na pobyt

List XD – zamestnanec s príjmami podĐa § 13 ods. 5 zákona
I. ODDIEL – Údaje o zamestnancovi
D01 ýíslo platiteĐa poistného

D02

D03 DIý

IýO

Základ dane z príjmov fyzických osôb podĐa osobitného predpisu 1)

D04

Výdavky na poistné, o ktoré sa znížil základ dane z príjmov fyzických osôb podĐa
osobitného predpisu 1)

D05

Vymeriavací základ podĐa § 13 ods. 5 zákona [(p. D04 + p. D05) / 2,14]

D06

II. ODDIEL – Údaje o vymeriavacom základe poistenca, ktorý sa považoval v þase medzi 1. januárom 2006 a 31.
decembrom 2006 za osobu podĐa § 11 ods. 8 písm. a) až i), k), p) a q) zákona2)
Pomerná þasĢ vymeriavacieho základu podĐa § 13 ods. 5 zákona pripadajúca na
obdobie uvedené v p. X21 3)

D11

! Suma z p. D11 sa zapoþíta do p. X22 v spoloþnej þasti typ X !
Suma nezapoþítavaná do vymeriavacieho základu
(p. D11, ak p. X27 = áno; hodnota 0, ak p. X27 = nie)

D12

III. ODDIEL – Výpoþet poistného
Vymeriavací základ upravený podĐa § 13 ods. 19 zákona (p. D06 – p. D12)

D21

! Suma z p. D21 sa zapoþíta do p. X31 v spoloþnej þasti typ X !
V mesiacoch bez ZPS
Poþty dní období, keć poistenec nebol/bol osobou so zdravotným postihnutím

4)

V mesiacoch so ZPS

D22

D23

Pomerná þasĢ vymeriavacieho základu
p. D24 = [p. D21/(p. D22 + p. D23)] x p. D22 a p. D25 = p. D21 – p. D24

D24

D25

Vymeriavací základ(súþin sumy uvedenej v p. D24 a koeficientu Kmax uvedeného
v p. X38, resp. súþin sumy uvedenej v p. D25 a koeficientu Kmaxuvedeného v
p. X38)

D26

D27

Sadzba poistného podĐa § 12 ods. 1 písm. b) zákona

D28

Poistné (p. D26 x p. D28 / 100, resp. p. D27 x p. D29 / 100)

D30

%

%

D29
D31

! Súþet p.D30 a p. D31 sa zapoþíta do p. X41 v spoloþnej þasti typ X !
! Po vyplnení všetkých listov XA, XB, XC, XD sa pokraþuje v spoloþnej þasti typ X, oddiel VII !

39

List XD vysvetlivky

Vysvetlivky:
Skratka „p.“ znamená skratku slova položka.
1)

2)

3)

4)

Uvádza sa základ dane z príjmov fyzických osôb podĐa § 6 zákona þ. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov okrem príjmov z výkonu þinnosti osobného asistenta, príjmov z prenájmu a príjmov,
z ktorých sa vyberá daĖ zrážkou (§ 58 zákona þ. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 3 a §
43 zákona þ. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov).
Oddiel sa vypĎĖa v prípade poistenca, ktorý sa v þase medzi 1. januárom 2006 a 31. decembrom 2006
považoval za osobu podĐa § 11 ods. 8 písm. a) až i), k), p) a q) zákona a splnil podmienku podĐa § 11 ods. 9
zákona.
Uvádza sa pomerná þasĢ pripadajúca na obdobie uvedené v p. X21 [(p. D06/365) x poþet dní obdobia
uvedeného v p. X21)].
Rok 2006 (ak p. X27 = áno, tak okrem obdobia uvedeného v p. X21) sa rozdelí podĐa mesiacov, keć poistenec
nebol osobou so zdravotným postihnutím a bol osobou so zdravotným postihnutím.
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