Zoznam najpoužívanejších konštantných symbolov
KS

POPIS

PLATBY ZA TOVAR A SLUŽBY
0008 platby za tovar
0108 platby za poĐnohospodárske výrobky
0308 platby za služby
VZġAHY K ŠTÁTNEMU ROZPOýTU (ŠR)
1018 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku vo vzĢahu k ŠR
1118 administratívne a iné poplatky a platby vo vzĢahu k ŠR
3118 poistné a príspevok zamestnávateĐa do poisĢovní a NÚP
1318 príjmy zo splácania úverov a pôžiþiek poskytnutých zo ŠR
2018 ostatné príjmy vo vzĢahu k ŠR
3718 nájomné za prenájom vo vzĢahu k ŠR
3818 ostatné tovary a služby vo vzĢahu k ŠR
5118 splátky úrokov a ostat. platby súvisiace s úvermi vo vzĢahu k ŠR
5918 splácanie istiny, splácanie výnosov z CP vo vzĢahu k ŠR
PLATBY ZA DODÁVKY INVESTIýNEJ POVAHY
0028 platby za dodávky investiþnej povahy
MZDOVÉ A OSTATNÉ OSOBNÉ NÁKLADY
0038 prostriedky na mzdy
0138 zrážky z miezd
0938 dávky sociálneho zabezpeþenia
PRÍJMY DO ŠR Z DANÍ A POPLATKOV
1148 bežná záloha dane
1348 doúþtovanie daní za predchádzajúce zdaĖovacie obdobie
1548 dodatoþné daĖové priznanie
1748 vyúþtovanie dane za posledné zdaĖovacie obdobie
1948 zúþt. rozdielov preddavkov na daĖ z príjmov zo závislej þinn.
2148 dodatoþne vyrubená daĖ
2948 paušál. daĖ - § 15 z. þ. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov
3148 penále z kontroly
3348 penále zo správy
3548 penále vyrubené daĖovými orgánmi z kontroly
3748 penále vyrubené daĖovými orgánmi zo správy
4948 vrátenie dane - nepriame dane
5148 zvýšenie dane
5348 nárok na odpoþet dane
5748 dodatoþné daĖové priznanie
5948 zvýšenie dane - daĖová inšpekcia
6148 dodatoþná platba z daĖovej inšpekcie
6348 pokuta z kontroly
6548 pokuta zo správy
6748 pokuty vyrubené daĖovou inšpekciou
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6948 pokuty vyrubené daĖ. org., ktoré nie sú príjmom osobit. úþtu ŠR
7148 penále z daĖovej inšpekcie
7348 úrok pri odklade platenia
7548 exekuþné náklady
7748 úrok platený z DÚ za oneskorenie vrátenia preplatku
7948 blokové pokuty vyrubené daĖovým úradom
8148 platba (úþtovaná súþasne s predpisom)
8748 platba na vyrovnanie preplatku
OSTATNÉ FINANýNÉ PLATBY
0058 penále, poplatky z omeškania a iné majetkové sankcie, náhrady škôd
2058 nákup cenných papierov (akcie, dlhopisy, zmenky)
3058 predaj cenných papierov
4058 vyplácanie výnosov z cenných papierov, splatnosĢ istiny
5058 ostatné obchody s cennými papiermi
0158 hospodárstvo operatívne výdavky
0358 platby urþené na výplaty v hotovosti prostredníctvom pôšt
0558 finanþné platby ostatné
2558 úhrady poistných plnení poisĢovĖami
3558 platby poistného poisĢovniam
0858 prechodne poskytnuté pôžiþky
PREVODY MEDZI ÚýTAMI TOHO ISTÉHO KLIENTA
0068 prevody prostriedkov na mzdy a ostatné osobné náklady
0168 splátky úverov a pôžiþiek
0968 ostatné prevody medzi úþtami toho istého klienta
POKLADNIýNÉ PRÍJMY
0078 tržby za predaný tovar a poskytnuté stravovanie
0178 tržby za poskytnuté služby
VZġAHY BÁNK KU KLIENTOM
0098 automatické prevody zostatkov
4098 vyplácanie výnosov z cenných papierov
0498 splátky úverov a pôžiþiek
0598 zúþtovanie úrokov
0898 zúþtovanie ceny za peĖažné služby
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