           
Materiál predkladaný na 4/13 zasadnutie
Dozornej rady Sociálnej poisťovne
konané dňa 13. augusta 2013

6
INFORMÁCIA O PLNENÍ HARMONOGRAMU A OPATRENÍ
V SÚVISLOSTI S POKLESOM PRÍJMOV OD EKONOMICKY
AKTÍVNEHO OBYVATEĽSTVA (EAO)

Dôvod predloženia:

Materiál obsahuje:

realizácia uznesenia Dozornej rady
SP č. 39/03/13 b) 1. z 27. júna 2013

1. Návrh uznesenia Dozornej rady
Sociálnej poisťovne
2. Predkladaciu správu
3. Informáciu o plnení harmonogramu
a opatrení v súvislosti s poklesom
príjmov od EAO

Materiál predkladá:
Ing. Dušan Muňko
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

BRATISLAVA
august 2013

Návrh uznesenia
Dozornej rady Sociálnej poisťovne

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

berie na vedomie
informáciu o plnení harmonogramu a opatrení v súvislosti s poklesom príjmov
od EAO.

Predkladacia správa
Informácia o plnení harmonogramu a opatrení v súvislosti s poklesom príjmov
od EAO sa predkladá na základe uznesenia Dozornej rady Sociálnej poisťovne
č. 39/03/13 b) 1. z 27. júna 2013.
Obsahom predloženého materiálu je vyhodnotenie plnenia harmonogramu
a opatrení prijatých v súvislosti s poklesom príjmov od ekonomicky aktívneho
obyvateľstva.

Informácia o plnení harmonogramu a opatrení v súvislosti s poklesom príjmov
od EAO
Opatrenia Sociálnej poisťovne týkajúce sa poklesu príjmov od EAO a kontrolné
mechanizmy (KM):
1. Posilnenie útvarov pobočiek vykonávajúcich vonkajšiu kontrolu a zvýšenie
počtu vykonaných kontrol odvádzateľov poistného a príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie zamerané na plnenie odvodových
povinností, oznamovacích povinností, povinností predkladať výkazy
poistného a príspevkov.
T: 01.07.2013
Z: sekcia ekonomiky, odbor ľudských zdrojov, riaditelia pobočiek
KM: Správu o vonkajšej kontrolnej činnosti vyhotovovať na mesačnej báze
a) v období do marca 2014 na základe údajov predložených pobočkami
b) v období od apríla 2014 na základe údajov v IS JVP
Plnenie: úloha splnená
Výkon vonkajšej kontroly zabezpečujú útvary poistného v pobočkách.
V období do 30. júna 2013 vykonávalo vonkajšiu kontrolu 111 kontrolných
zamestnancov.
Za účelom posilnenia útvarov poistného pobočiek vykonávajúcich vonkajšiu
kontrolu a zvýšenia počtu vykonaných kontrol, bol od 1. júla 2013 počet
kontrolných zamestnancov zvýšený o 48 presunutých zamestnancov pobočky +
10 zamestnancov odboru kontroly a sťažností SP, ústredie t.j. vonkajšiu kontrolu
od 1. júla 2013 vykonáva spolu 169 kontrolných zamestnancov.
V období od 17. do 28. júna 2013 boli zrealizované školenia všetkých
kontrolných zamestnancov so zameraním na oblasti:
1. téma:
výber poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie za zamestnávateľov a zamestnancov
lektori: zamestnanci odboru výberu poistného SP, ústredie
2. téma
rozhodovacia činnosť v oblasti výberu poistného
lektori: zamestnanci odboru výberu poistného SP, ústredie
3. téma
kontrolná činnosť - procesná časť
lektor: zamestnanec odboru kontroly a sťažností SP, ústredie
4. téma
aplikácia nariadení Európskej únie
lektori: zamestnanci odboru výberu poistného SP, ústredie
5. téma
Zákonník práce
lektor: zamestnanec právneho oddelenia SP, ústredie

6. téma
zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
lektor: externý
V prvom polroku 2013 bolo
a vykonaných bolo 2 320 kontrol.

skontrolovaných

2 312

zamestnávateľov

V porovnaní s polročným obdobím roku 2012 skontrolovali zamestnanci
vykonávajúci vonkajšiu kontrolu o 163 zamestnávateľov viac (za polrok 2012
skontrolovali 2 149 zamestnávateľov), t.j. viac o 7,58% a vykonali o 119
vonkajších kontrol viac (za polrok 2012 vykonali 2 201 kontrol), t.j. viac o 5,41%.
Od roku 2010 je to prvý krát, čo došlo k nárastu v počte skontrolovaných
zamestnávateľov
a vykonaných
kontrol.
Na
počet
skontrolovaných
zamestnávateľov a vykonaných kontrol vplýva skutočnosť, že je náročnejšie
spracovanie výsledkov kontroly v IS JVP z dôvodu opráv veľkého počtu chýb
v prílohách k mesačným výkazom poistného a príspevkov/ výkazom poistného
a príspevkov, registračných listoch, tiež nízky počet zamestnancov pobočiek
vykonávajúcich vonkajšiu kontrolu.
Z celkového počtu skontrolovaných zamestnávateľov (2 312) bolo 506
zamestnávateľov, ktorí predložili mesačné výkazy poistného a príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie, výkazy poistného a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, mesačné výkazy poistného na nemocenské poistenie
a dôchodkové zabezpečenie, štvrťročné výkazy poistného na poistenie
zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe
z povolania a mesačné výkazy príspevkov na poistenie v nezamestnanosti
a do garančného fondu až pri výkone vonkajšej kontroly. Celkom bolo
predložených
a v jednotlivých
aplikačných
programových
vybaveniach
zaevidovaných 3 579 výkazov.
Kontrolou registračných listov zamestnancov, mesačných výkazov poistného
a príspevkov/výkazov poistného a príspevkov a ich porovnaním s prehľadom
zamestnancov, ktorí sú evidovaní v IS JVP boli nedostatky zistené u 1 536
zamestnávateľov a zistených 10 671 chýb na registračných listoch a 32 245 chýb
mesačných výkazoch poistného a príspevkov/výkazoch poistného a príspevkov
(nesprávne rodné číslo, nenahlásenie prerušenia poistenia, nesprávne dátumy
prihlásenia alebo odhlásenia do a z poistenia, zamestnanec nebol odhlásený
z poistenia vôbec, a pod.), ktoré boli opravené pri spracovávaní výsledkov
kontroly v IS JVP.
Pri výkone vonkajšej kontroly bol overený vymeriavací základ (VZ) zamestnanca
a zamestnávateľa, výpočet poistného na jednotlivé druhy poistenia, rozhodujúce
obdobie pre určenie vymeriavacieho základu a to porovnaním dokladov, ktoré
boli predložené zamestnávateľom s mesačnými výkazmi poistného a príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie, ktoré zamestnávateľ zasiela poisťovni.
Kontrolou VZ, výpočtu poistného a rozhodujúceho obdobia pre určenie
vymeriavacieho základu bolo zistené dlžné poistné (nedoplatky na poistnom)
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v celkovej sume 320 703,38 EUR a poistné zaplatené bez právneho dôvodu
(preplatok) v celkovej sume 260 925,37 EUR.
Nedoplatky na poistnom vznikli z dôvodu nesprávne určeného VZ, poistné
nebolo vypočítané správne, zamestnávateľ nebol prihlásený na úrazové
poistenie, poistné na úrazové poistenie odvedené z obmedzených VZ,
neoprávnené zníženie sadzby poistného na starobné poistenie, zamestnávateľ
neplatil poistné na úrazové poistenie za zamestnancov, ktorí pracovali na
dohodu o vykonaní práce a pod. V sume nedoplatkov je zahrnuté aj dlžné
poistné za zamestnávateľov, ktorí neplatili poistné a mesačné výkazy predložili
až pri výkone kontroly.
Preplatky na poistnom vznikli z dôvodu nesprávne určeného VZ (do VZ zahrnuté
odstupné, odchodné), poistné odvedené za obdobie, v ktorom poistenci
a zamestnávatelia neboli povinní platiť poistné, poistné odvedené za celý
mesiac, ak poistenie trvalo len časť kalendárneho mesiaca, poistné odvedené
z odmien vyplatených po skončení pracovného pomeru a pod. Poistné zaplatené
bez právneho dôvodu bolo použité na zápočet pohľadávky.
V súvislosti s kontrolnou činnosťou bolo uhradené poistné v prvom polroku 2013
v sume 759 496,85 EUR.
Na základe výsledkov uskutočnených vonkajších kontrol bolo útvarom poistného
rozhodnutím v prvom polroku 2013 predpísané dlžné poistné v celkovej sume
1 384 744,54 EUR.
V júli 2013 bolo skontrolovaných 448 zamestnávateľov a vykonaných bolo 448
kontrol.
V porovnaní s priemerným mesačným počtom v I. polroku 2013 skontrolovali
zamestnanci vykonávajúci vonkajšiu kontrolu o 63 zamestnávateľov viac (v I.
polroku 2013 skontrolovali priemerne mesačne 385 zamestnávateľov), t.j. viac
o 16,36% a vykonali o 61 vonkajších kontrol viac (v I. polroku 2013 vykonali
priemerne mesačne 387 kontrol), t.j. viac o 15,76%.
Z celkového počtu skontrolovaných zamestnávateľov (448) bolo 97
zamestnávateľov, ktorí predložili mesačné výkazy poistného a príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie, výkazy poistného a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie až pri výkone vonkajšej kontroly (v I. polroku 2013 to bolo
priemerne mesačne 84 zamestnávateľov). Celkom bolo predložených
a v jednotlivých aplikačných programových vybaveniach zaevidovaných 384
výkazov (v I. polroku 2013 bolo zaevidovaných priemerne mesačne 597
výkazov).
Kontrolou registračných listov zamestnancov, mesačných výkazov poistného
a príspevkov/výkazov poistného a príspevkov a ich porovnaním s prehľadom
zamestnancov, ktorí sú evidovaní v IS JVP boli nedostatky zistené u 296
zamestnávateľov (v I. polroku 2013 to bolo priemerne mesačne 256
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zamestnávateľov) a zistených 1 175 chýb na registračných listoch (v I. polroku
2013 to bolo priemerne mesačne 1 779) a 3 689 chýb mesačných výkazoch
poistného a príspevkov/výkazoch poistného a príspevkov (v I. polroku 2013 to
bolo priemerne mesačne 5 374), ktoré boli opravené pri spracovávaní výsledkov
kontroly v IS JVP.
Kontrolou vymeriavacích základov, výpočtu poistného a rozhodujúceho obdobia
pre určenie vymeriavacieho základu bolo zistené dlžné poistné (nedoplatky
na poistnom) v celkovej sume 38 548,17 EUR a poistné zaplatené bez právneho
dôvodu (preplatok) v celkovej sume 31 953,86 EUR.
V súvislosti s kontrolnou činnosťou bolo uhradené poistné v júli 2013 v sume
166 809,18 EUR (v I. polroku 2013 to bolo priemerne mesačne 126 582,81
EUR).
Na základe výsledkov uskutočnených vonkajších kontrol bolo útvarom poistného
rozhodnutím v júli 2013 predpísané dlžné poistné v celkovej sume
307 090,22 EUR (v I. polroku 2013 to bolo priemerne mesačne 230 790,76
EUR).
2. Podávanie trestných oznámení na zamestnávateľov, ktoré sú fyzické osoby
alebo štatutárnych zástupcov právnických osôb, v súvislosti s neplatením
a neodvádzaním poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
v prípade, ak zamestnávateľ nezaplatil alebo neodviedol poistné a
príspevky na starobné dôchodkové sporenie v správnej sume najmenej za
obdobie troch kalendárnych mesiacov a dlžná suma poistného
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie je v sume 2 660,00 EUR a
viac.
T: ihneď
Z: riaditelia pobočiek
KM: mesačné vyhodnocovanie
a) v období do marca 2014 na základe údajov predložených pobočkami,
b) v období od apríla 2014 na základe údajov v IS JVP
Plnenie: plní sa priebežne
V období do 30. júna 2013 pobočky podali 1 352 trestných oznámení súvisiacich
s neplatením a neodvádzaním poistného a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie.
Postup pobočiek bol nanovo upravený:
 dodatkom č. 4 k príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne
č. 6/2011 (ďalej len „dodatok č. 4“) a
 dodatkom č. 2 k metodickému usmerneniu Sociálnej poisťovne č. 6/2013
(ďalej len „dodatok č. 2“).
Pobočka podá trestné oznámenie pri podozrení zo spáchania trestného činu voči
fyzickej osobe, ktorá je zamestnávateľom alebo štatutárnym orgánom
zamestnávateľa v prípade, ak zamestnávateľ nezaplatil alebo neodviedol poistné
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a príspevky na starobné dôchodkové sporenie v správnej sume najmenej
za obdobie troch kalendárnych mesiacov a dlžná suma poistného a príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie je v sume 2 660,00 EUR a viac.
Ak do dňa účinnosti dodatku č. 2 a dodatku č. 4, t. j. do 5. júna 2013 / 3. júna
2013 nebolo podané trestné oznámenie a podmienky sú splnené za posledné dva
roky, pobočky sú povinné podať trestné oznámenie najneskôr do 31. decembra
2013.
3. Zintenzívnenie a zautomatizovanie kontroly splnenia prihlasovacej
povinnosti SZČO a ich povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie na
základe údajov poskytnutých Sociálnej poisťovni Finančným riaditeľstvom
SR (FR SR) a Ministerstvom vnútra SR (MV SR).
T pre zintenzívnenie kontroly: 31.08.2013
T pre zautomatizovanie kontroly: 30.04.2014
Z: sekcia informatiky, sekcia ekonomiky
KM: štvrťročné vyhodnocovanie
Plnenie: termín neuplynul, plní sa priebežne
Na základe údajov poskytnutých MV SR (Živnostenský register) a údajov
o príjmoch z podnikania a registrácii poskytnutých FR SR, sekcia
informatiky vytvorila zoznamy fyzických osôb, ktoré mali živnostenské
oprávnenie a príjem z podnikania bol vyšší ako zákonom stanovená hranica, t.j.
mali sa prihlásiť na povinné poistenie SZČO. Tieto údaje boli porovnané
s registrom poistencov IS JVP.
Podľa vyhodnotených údajov je od 1. júla 2004 neprihlásených 18 299
živnostníkov, z toho je
a) 14 569 takých, ktorým malo vzniknúť poistenie od 1. júla 2011 alebo 1. júla
2012,
b) 3 730 takých, ktorým malo vzniknúť poistenie pred 1. júlom 2011.
SZČO je povinná splniť oznamovaciu povinnosť – prihlásiť sa na povinné
nemocenské a dôchodkové poistenie. V situácii, keď tak SZČO neurobila,
pobočka
 vydáva rozhodnutie o vzniku poistenia,
 po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia zaregistruje poistenie v IS
JVP,
 vydá rozhodnutie na dlžné poistné.
Údaje o vysporiadaných registráciách týchto SZČO v období júl až september
2013, budú známe do 7. októbra 2013.
Na zautomatizovanie kontroly splnenia prihlasovacej povinnosti SZČO bola
zhotoviteľovi zadaná požiadavka v dodatku č. 10.
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4. Zabezpečenie elektronickej výmeny dát s Obchodným registrom,
Živnostenským registrom SR, Obchodným vestníkom a Registrom
fyzických osôb.
T: 31.12.2013
Z: sekcia informatiky
Plnenie: termín neuplynul, plní sa priebežne
Za
účelom
zvýšenia
kvality
dát
spravovaných
SP
prebiehajú
rokovania so zástupcami inštitúcií, vlastníkmi jednotlivých registrov (Obchodný
register SR, Živnostenský register SR, Obchodný vestník, Register fyzických
osôb), ohľadom prenosu údajov.
Osobné stretnutia so zástupcami inštitúcií, vlastníkmi jednotlivých registrov, sú
súčasťou analytického procesu súvisiaceho s prenosom dát medzi SP
a príslušnou inštitúciou.
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