Oznámenie slovenskej samostatne zárobkovo činnej osoby
(SZČO), na ktorú sa v oblasti sociálneho zabezpečenia prestali
alebo opätovne začali uplatňovať právne predpisy Slovenskej republiky
Za slovenskú SZČO sa považuje fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má oprávnenie na vykonávanie
činnosti vydané podľa osobitného predpisu, alebo činnosť nevykonáva na základe oprávnenia a v kalendárnom
roku rozhodujúcom na vznik alebo na trvanie povinného poistenia SZČO dosahovala príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Týmto tlačivom oznamuje slovenská
SZČO, že na základe nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 alebo dvojstrannej
medzinárodnej zmluvy, ktorú uzatvorila Slovenská republika s príslušnou krajinou v oblasti sociálneho
zabezpečenia, sa na ňu prestali alebo opätovne začali vzťahovať právne predpisy Slovenskej republiky.

1. Osobné údaje:
1.1 Rodné číslo:

1.2 Dátum narodenia1:

1.3 Priezvisko:

1.4 Rodné priezvisko:

1.5 Meno:

1.6 Titul:

1.7 Štátna príslušnosť:

1.8 Pohlavie*:

1.9 E-mail:

1.10 Telefónne číslo:

□ žena

□ muž

Adresa trvalého pobytu:
1.11 Ulica:
1.13 PSČ:

1.12 Číslo:
1.14 Obec:

1.15 Štát:

Korešpondenčná adresa2:
1.16 Ulica:
1.18 PSČ:

1.17 Číslo:
1.19 Obec:

1.20 Štát:

2. Informácie o uplatniteľnej legislatíve
2.1 V oblasti sociálneho zabezpečenia mi bola od: .................... do: .................... určená
legislatíva krajiny: ..............................,
na základe*:

□

nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 a následným
vystavením formulára PD A1, ktorý dňa:.................... vystavila inštitúcia sociálneho
zabezpečenia v krajine: ............................................... pod číslom ......................... .

□

priamej aplikácie nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004
bez vystavenia formulára PD A1.

□

dvojstrannej medzinárodnej zmluvy, ktorú uzatvorila Slovenská republika
s krajinou:3...................................... .

1

Vyhlásenie slovenskej SZČO
Vyhlasujem, že údaje, ktoré som uviedol(la) v tomto oznámení sú pravdivé a zmeny ohľadne
opätovného určenia alebo zrušenia príslušnosti k právnym predpisom príslušnej krajiny
písomne oznámim najneskôr do ôsmich dní odo dňa, keď zmena nastala.

V .......................dňa ......................

................................................................
vlastnoručný podpis SZČO

Vysvetlivky:
1

Údaj vypisuje SZČO len v prípade, ak nemá pridelené rodné číslo.

2

V prípade, ak je adresa trvalého pobytu totožná s korešpondenčnou adresou,
korešpondenčná adresa sa nevyplňuje.

3

Uvedie sa príslušná krajina, s ktorou má Slovenská republika v oblasti sociálneho
zabezpečenia uzatvorenú dvojstrannú medzinárodnú zmluvu.

*

kladná odpoveď sa vyznačuje X

Oznámenie slovenskej samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) doručte osobne
alebo zašlite poštou miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Pre slovenskú SZČO je
miestna príslušnosť pobočky Sociálnej poisťovne určená na základe jej trvalého bydliska.

2

