Oznámenie zahraničnej samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO),
na ktorú sa v oblasti sociálneho zabezpečenia uplatňujú právne predpisy
Slovenskej republiky
Na účely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa za zahraničnú SZČO
považuje fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik
alebo na trvanie povinného poistenia SZČO nedosahovala príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej
činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ale podľa
právnych predpisov krajiny, kde príjmy zdaňovala a na ktorú sa v oblasti sociálneho zabezpečenia vzťahujú
právne predpisy Slovenskej republiky na základe nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004
alebo medzinárodnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

1.

Osobné údaje:

1.1 Rodné číslo1:

1.2 Identifikačné číslo pridelené Sociálnou poisťovňou2:

1.3 Dátum narodenia3:
1.4 Priezvisko:

1.5 Rodné priezvisko:

1.6 Meno:

1.7 Titul:

1.8 Štátna príslušnosť:

1.9 Pohlavie*:

1.10 E-mail:

1.11 Telefónne číslo:

□ žena

□ muž

!

V prípade, ak zahraničná SZČO oznámenie podáva opakovane, v nižšie uvedených
častiach oznámenia vypisuje len tie údaje, ktoré sa oproti predchádzajúcemu oznámeniu
zmenili.
Adresa bydliska4 *:

□ Trvalý pobyt □ Prechodný pobyt □ Iný pobyt
1.13 Číslo:

1.12 Ulica:
1.14 PSČ:

1.16 Štát:

1.15 Obec:

Korešpondenčná adresa:
1.18 Číslo:

1.17 Ulica:
1.19 PSČ:

1.21 Štát:

1.20 Obec:

Miesto výkonu samostatne zárobkovej činnosti na území Slovenskej republiky5:
1.22 Ulica:

1.23 Číslo:

1.24 Obec:

1.25 PSČ:

Na území Slovenskej republiky mám viac ako jednu adresu miesta výkonu samostatne
zárobkovej činnosti*:

□ áno □ nie
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2.

Skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku alebo zániku povinného sociálneho
poistenia

2.1 V oblasti sociálneho zabezpečenia mi bola určená slovenská legislatíva od: ................
do: .............., 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 príslušnou krajinou.
2.2 Samostatne zárobkovú činnosť, ako zahraničná SZČO, som na základe legislatívy
príslušnej krajiny oprávnený(á) vykonávať od6 *: ....................,

□

na základe oprávnenia /oprávnení, ktorého/ktorých kópiu/kópie prikladám

alebo som už predložil(a) ako prílohu oznámenia zahraničnej SZČO zo dňa
..............................

□

bez oprávnenia, nakoľko na výkon tejto samostatne zárobkovej činnosti sa

nevyžaduje oprávnenie.7
2.3 Samostatne zárobkovú činnosť ako zahraničná SZČO som na základe legislatívy
príslušnej krajiny oprávnený(á) vykonávať do8: ................., t.j. k tomuto dátumu už
nemám oprávnenia na výkon činnosti SZČO a nevykonávam samostatne zárobkovú
činnosť na výkon ktorej sa nevyžaduje oprávnenie.
2.4 Výška príjmov dosiahnutých zo samostatne zárobkovej činnosti, ktorú som vykázal(a)
správcovi dane ako SZČO, za predchádzajúci kalendárny rok, t.j. rok ........, je
............................. EUR.9
3. Skutočnosti rozhodujúce na určenie vymeriavacieho základu a výšky poistného na
sociálne poistenie
3.1 Výška výdavkov dosiahnutých zo samostatne zárobkovej činnosti, ktorú som vykázal(a)
správcovi dane ako SZČO, za predchádzajúci kalendárny rok, t.j. rok ........., je
............................. EUR.9
3.2 Výška zaplateného poistného na povinné verejné zdravotné poistenie a sociálne
poistenie, o ktorú som si znížil(a) základ dane ako SZČO, za predchádzajúci kalendárny
rok, t.j. rok ........, je v sume ..................... EUR. 9
3.310 Odo dňa ...................... mi bol v štáte ....................... priznaný starobný dôchodok.
3.410 Odo dňa ......................... mi bol v štáte ....................... priznaný predčasný starobný
dôchodok.
2

3.510 Odo dňa ...................... som poberateľom(kou) výsluhového dôchodku, ktorý(á)
dovŕšil(a) dôchodkový vek. Výsluhový dôchodok mi bol priznaný v štáte:............................... .
Vyhlásenie zahraničnej SZČO
Vyhlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol(a) v tomto oznámení sú pravdivé
a že všetky zmeny v údajoch tohto oznámenia písomne oznámim najneskôr do ôsmich dní
odo dňa, keď zmena nastala alebo od určenia/zrušenia príslušnosti k právnym predpisom
Slovenskej republiky a v bežnom roku najneskôr do 31. mája kalendárneho roka oznámim
výšku príjmov a výdavkov dosiahnutých zo samostatne zárobkovej činnosti
za predchádzajúci kalendárny rok. Zároveň som si vedomý(á), že ako SZČO som povinný(á)
na tlačive Registračný list FO oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie
sociálneho poistenia podľa § 26 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov, ako aj zmenu mena, priezviska, trvalého pobytu alebo prechodného
pobytu, do ôsmich dní od zmeny týchto skutočností.

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

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

Vysvetlivky:
1

Údaj vypisuje SZČO, ktorá má pridelené rodné číslo podľa právnych predpisov
Slovenskej republiky. Údaj vypisuje taktiež SZČO, občan Českej republiky narodený
do 31. decembra 1992, ktorému bolo pridelené rodné číslo pred rozdelením Českej
a Slovenskej Federatívnej Republiky.

2

Údaj vypisuje len zahraničná SZČO, ktorá nemá pridelené rodné číslo podľa vyššie
uvedených legislatív a Sociálna poisťovňa jej už pridelila identifikačné číslo
sociálneho zabezpečenia.

3

Údaj vypisuje zahraničná SZČO, len ak nemá pridelené rodné číslo podľa vyššie
uvedených legislatív a taktiež nemá Sociálnou poisťovňou pridelené identifikačné
číslo sociálneho zabezpečenia.

4

Adresa bydliska je miesto, kde sa osoba väčšinou zdržiava, kde má rodinu, majetok
a centrum svojich životných záujmov.

5

Uvedie sa adresa miesta výkonu samostatne zárobkovej činnosti na území
Slovenskej republiky. V prípade ak má zahraničná SZČO na území Slovenskej
republiky viac ako jednu adresu miesta výkonu samostatne zárobkovej činnosti,
vyznačí odpoveď „áno“.

6

Uvedie sa dátum od kedy je zahraničná SZČO oprávnená vykonávať činnosť,
ktorá sa podľa legislatívy príslušnej krajiny považuje za samostatne zárobkovú
činnosť.

7

Ak zahraničná SZČO ukončí vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti na ktorej
výkon sa nevyžaduje oprávnenie, má povinnosť o tejto skutočnosti informovať
Sociálnu poisťovňu prostredníctvom tlačiva Čestné vyhlásenie SZČO bez oprávnenia
3

o nevykonávaní činnosti a v prípade ak opätovne začne vykonávať samostatne
zárobkovú činnosť na ktorej výkon sa nevyžaduje oprávnenie, má povinnosť o tejto
skutočnosti informovať Sociálnu poisťovňu prostredníctvom tlačiva Čestné vyhlásenie
SZČO bez oprávnenia o opätovnom vykonávaní činnosti.
8

Uvedie sa dátum do kedy je zahraničná SZČO oprávnená vykonávať činnosť,
ktorá sa podľa legislatívy príslušnej krajiny považuje za samostatne zárobkovú
činnosť.

9

Výška príjmov, výdavkov a zaplateného poistného sa udáva v mene euro
s presnosťou na eurocent, pričom sa použije matematické zaokrúhlenie. Prepočet na
menu euro sa vykoná podľa referenčného kurzu uverejneného Európskou centrálnou
bankou ku dňu, v ktorom zahraničná SZČO oznamuje Sociálnej poisťovni výšku
príjmov a výdavkov.

10

Zahraničná SZČO, ktorá má priznaný starobný dôchodok, predčasne starobný
dôchodok, alebo je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek
a vzťahujú sa na ňu v oblasti sociálneho zabezpečenia právne prepisy Slovenskej
republiky na základe nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004
alebo medzinárodnej zmluvy, ktorá upravuje aj vzájomné vzťahy o uznávaní
starobných, predčasne starobných alebo výsluhových dôchodkov, neplatí poistné
na invalidné poistenie.

*

odpoveď sa vyznačuje X

Oznámenie zahraničnej samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) osobne doručte alebo
zašlite poštou miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne určenej podľa miesta
trvalého, prechodného alebo iného pobytu na území Slovenskej republiky. Pokiaľ nemáte na
území Slovenskej republiky pobyt, Vaša miestne príslušná pobočka Sociálnej poisťovne sa
určuje na základe Vášho miesta podnikania na území Slovenskej republiky. Ak na území
Slovenskej republiky máte viac miest podnikania, Vaša miestne príslušná pobočka Sociálnej
poisťovne je Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava. Ak nemáte na území Slovenskej
republiky ani miesto podnikania a ste v Sociálnej poisťovni prihlásený(á) ako zamestnanec,
Vaša miestne príslušná pobočka je pobočka Sociálnej poisťovne, kde ste aktuálne
prihlásený(á) ako zamestnanec. Pokiaľ Vám nie je možné určiť miestne príslušnú pobočku
Sociálnej poisťovne podľa vyššie uvedených kritérií, Vaša miestne príslušná pobočka
Sociálnej poisťovne, je Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava.

Príloha:
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