POVINNOSTI SZČO V ROKU 2019

Informáciu o vzniku a zániku povinného poistenia oznamuje SZČO Sociálna poisťovňa spolu s výškou vymeriavacieho základu na platenie poistného, výškou poistného a údajmi týkajúcimi sa úhrady poistného.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE SZČO BEZ OPRÁVNENIA

SZČO, ktorá samostatnú zárobkovú činnosť nevykonáva na základe oprávnenia (napr. autor, umelec, športovec), oznamuje ukončenie tejto činnosti, ako aj jej opätovné začatie Sociálnej poisťovni čestným vyhlásením. Na webovej stránke Sociálnej poisťovne sú zverejnené vzory čestných vyhlásení, ktoré má SZČO
možnosť využiť.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE A ZMENA FORMY VÝKONU ČINNOSTI

Čestné vyhlásenie na účely zániku povinného poistenia SZČO predkladá Sociálnej poisťovni aj taká fyzická
osoba, ktorá síce má oprávnenie na vykonávanie činnosti SZČO, ale na jeho základe vykonáva činnosť
výlučne v právnom vzťahu, z ktorého už nedosahuje príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti, ale dosahuje výlučne napr. príjem z pracovnoprávneho vzťahu. Zmena formy výkonu činnosti späť na výkon
činnosti SZČO, t. j. na dosahovanie príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti, má analogické účinky, ako
keď fyzická osoba je opätovne oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie činnosti SZČO, t. j. vzniká jej
povinné sociálne poistenie SZČO (za predpokladu, že je dosiahnutá aj zákonom stanovená hranica príjmu
z podnikania za sledovaný kalendárny rok).
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POVINNOSTI PRE TZV. ZAHRANIČNÚ SZČO

SZČO, na ktorú sa vzťahujú slovenské právne predpisy na základe príslušných nariadení Európskej únie
alebo medzinárodnej zmluvy, je povinná príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne oznámiť výšku príjmov
a výdavkov zo zárobkovej činnosti podľa § 3 ods. 3. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov (zákon o sociálnom poistení), a to:
• do ôsmich dní od určenia príslušnosti k právnym predpisom Slovenskej republiky, t. j. do ôsmich dní
od doručenia formulára A1, ktorým sa deklaruje príslušnosť k právnym predpisom Slovenskej republiky,
• v bežnom roku najneskôr do 31. mája kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok.
Ide o príjmy a výdavky zo samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré uvedená SZČO vykázala podľa právnych
predpisov krajiny, kde príjmy zdaňovala. Zároveň bude tzv. zahraničná SZČO povinná oznámiť skutočnosti
rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného poistenia, a to do ôsmich dní odo dňa, v ktorom
nastali, napr.:
• dátum vzniku oprávnenia,
• dátum zániku oprávnenia,
resp. čestne vyhlásiť začatie a skončenie výkonu zárobkovej činnosti (čestné vyhlásenie podávajú len
SZČO, ktoré nedisponujú oprávnením na výkon zárobkovej činnosti),
• začiatok uplatňovania legislatívy iného členského štátu.
Uvedené skutočnosti oznamuje tzv. zahraničná SZČO prostredníctvom tlačiva Oznámenie zahraničnej
samostatne zárobkovo činnej osoby.
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JANUÁR

• do 8. januára zaplatiť poistné za december predchádzajúceho kalendárneho roka

FEBRUÁR

• do 8. februára zaplatiť poistné za január
• ak za obdobie od januára nastala pre SZČO zmena platby v súvislosti s novým minimálnym alebo
maximálnym vymeriavacím základom, túto zmenu jej oznámi Sociálna poisťovňa
• ak sú platby zadávané trvalým príkazom, SZČO si v trvalom príkaze upraví už len výšku platby

MAREC/APRÍL

Vymeriavací základ sa určí:
Čiastkový základ dane, neznížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie a poistné
na povinné sociálne poistenie SZČO : koeficient 1,486 : 12

AUGUST

• do 8. marca/8. apríla zaplatiť poistné za február/marec

MÁJ

• do 9. mája zaplatiť poistné za apríl
• do 31. mája oznámiť za rok 2018 výšku príjmov a výdavkov zo zárobkovej činnosti podľa § 3 ods. 3 zákona
o sociálnom poistení – tzv. zahraničná SZČO, na ktorú sa vzťahujú slovenské právne predpisy na základe
príslušných nariadení Európskej únie alebo medzinárodnej zmluvy

JÚN

• d o 8. augusta zaplatiť poistné za júl, ktorého sumu oznamuje Sociálna poisťovňa (Sociálna poisťovňa
neoznamuje v tomto prípade sumu poistného SZČO, ktorá má predĺženú lehotu na podanie daňového
priznania za rok 2018 a ktorej poistenie trvalo aj k 30. júnu 2019, keďže táto SZČO platí poistné za obdobie
do 30. septembra 2019 v rovnakej výške, ako platila za obdobie do 30. júna 2019)
• upraviť si platby, ak sú zadávané trvalým príkazom

POZOR

Poistné za júl sa platí z nového vymeriavacieho základu určeného podľa údajov z daňového priznania
za rok 2018 (okrem SZČO, ktorá má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018).

• do 10. júna zaplatiť poistné za máj

JÚL

• do 8. júla zaplatiť poistné za jún

• povinné poistenie SZČO k 1. júlu 2019 vznikne, resp. bude trvať aj po 30. júni 2019, ak SZČO za rok 2018
dosiahla celkový hrubý príjem (bez odpočítania výdavkov) podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov
vo výške 5 724,01 € a viac
• povinné poistenie SZČO 30. júna 2019 zanikne, ak príjem za rok 2018 bol 5 724 € a menej
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SEPTEMBER

• do 9. septembra zaplatiť poistné za august

OKTÓBER

• do 8. októbra zaplatiť poistné za september
• povinné poistenie SZČO k 1. októbru 2019 vznikne, resp. bude trvať aj po 30. septembri 2019, ak SZČO
mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018 a dosiahla celkový hrubý príjem
(bez odpočítania výdavkov) podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov vo výške 5 724,01 € a viac
• povinné poistenie SZČO, ktorá mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018,
zanikne dňa 30. septembra 2019, ak príjem za rok 2018 bol 5 724 € a menej

NOVEMBER

• do 8. novembra zaplatiť poistné za október
• upraviť si platby, ak sú zadávané trvalým príkazom – vzťahuje sa na SZČO, ktoré majú predĺženú lehotu
na podanie daňového priznania za rok 2018

DECEMBER

• do 9. decembra zaplatiť poistné za november
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AKÉ ODVODY PLATÍ SZČO?
na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu (VZ)
na starobné poistenie 18 % z VZ
na invalidné poistenie 6 % z VZ
do rezervného fondu solidarity 4,75 % z VZ

AKO RIEŠIŤ VAŠE ŽIVOTNÉ SITUÁCIE?
ZAKLADÁTE ŽIVNOSŤ

Za predpokladu, že zakladáte živnosť prvýkrát v roku 2019, povinné poistenie môže vzniknúť najskôr
od 1. júla 2020, ak vaše príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019 budú vyššie než zákonom stanovená hranica príjmu. To znamená, že začínajúcim živnostníkom nevzniká povinné
poistenie v Sociálnej poisťovni hneď pri založení živnosti. Je to však za predpokladu, že živnosť zakladáte
prvýkrát. V prípade opakovaného založenia živnosti a splnenia ďalších podmienok, ktoré k vzniku povinného poistenia SZČO ustanovuje zákon o sociálnom poistení, vám dátum vzniku povinného poistenia
oznámi Sociálna poisťovňa.

POZASTAVUJETE ŽIVNOSŤ (ČINNOSŤ)

Príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne musíte oznámiť prerušenie povinného poistenia (vznik aj
skončenie prerušenia) z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti, pozastavenia výkonu činnosti alebo pozastavenia činnosti do 30 dní od vzniku a do 30 dní od skončenia prerušenia tohto poistenia.
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UKONČUJETE ŽIVNOSŤ

Zánik povinného poistenia SZČO z dôvodu ukončenia živnosti vám oznámi Sociálna poisťovňa. Povinnosť
oznámiť zánik oprávnenia má tzv. zahraničná SZČO, na ktorú sa vzťahujú slovenské právne predpisy na základe príslušných nariadení Európskej únie alebo medzinárodnej zmluvy, a to do ôsmich dní od jeho zániku.

NA AKÉ DÁVKY MÁTE NÁROK?
ZA DÔCHODKOVÉ POISTENIE
•
•
•
•
•
•
•

starobný dôchodok
predčasný starobný dôchodok
invalidný dôchodok
vdovský dôchodok
vdovecký dôchodok
sirotský dôchodok
vyrovnávací príplatok

KEDY NEMUSÍTE PLATIŤ POISTNÉ

ZA NEMOCENSKÉ POISTENIE

• nemocenské
• ošetrovné
• materské

• v období, počas ktorého sa vám poskytuje materské,
• v období, počas ktorého ste uznaný za dočasne práceneschopného ako SZČO,
• od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm.
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a) alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b) do skončenia
potreby tohto ošetrovania alebo potreby tejto starostlivosti, najdlhšie do desiateho dňa potreby tohto
ošetrovania alebo potreby tejto starostlivosti.

KEDY SA VÁM PRERUŠUJE POVINNÉ NEMOCENSKÉ
A POVINNÉ DÔCHODKOVÉ POISTENIE

• v období, v ktorom máte pozastavené prevádzkovanie živnosti, pozastavený výkon činnosti alebo pozastavenú činnosť (oznamuje sa príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne do 30 dní od prerušenia povinného
poistenia),
• v období, v ktorom ste vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody (oznamuje sa príslušnej pobočke
Sociálnej poisťovne do 30 dní od prerušenia povinného poistenia prostredníctvom ústavu na výkon väzby
alebo ústavu na výkon trestu),
• od 11. dňa potreby ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) alebo starostlivosti
o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b) do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti,
• v období, v ktorom máte nárok na rodičovský príspevok, ak podľa vášho vyhlásenia nevykonávate činnosť
povinne poistenej SZČO (oznamuje sa príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne do ôsmich dní od prerušenia
povinného poistenia),
• odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia
(oznamuje sa príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne do ôsmich dní od prerušenia povinného poistenia),
• v období trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, ak podľa vášho vyhlásenia v tomto období nevykoná9

vate činnosť povinne poistenej SZČO (oznamuje sa príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne do ôsmich dní
od prerušenia povinného poistenia).

SZČO A DOČASNÁ PRÁCENESCHOPNOSŤ

Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná:
• d održiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti,
• zdržiavať sa počas dočasnej pracovnej neschopnosti na adrese uvedenej v žiadosti o priznanie nemocenskej dávky,
• o známiť Sociálnej poisťovni ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti,
• vrátiť príslušnú dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého jej nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej
sume,
• SZČO nie je povinná platiť poistné v období, počas ktorého je uznaná za dočasne práceneschopnú.
Odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti sa jej povinné
poistenie prerušuje a za obdobie prerušenia povinného poistenia nie je povinná platiť poistné.

Pri akomkoľvek probléme alebo nejasnosti kontaktujte vašu pobočku Sociálnej poisťovne.
Informácie nájdete aj na webovej stránke www.socpoist.sk.
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Živnostníci

Kalendár povinností 2019
Krátky sprievodca dôležitými termínmi pre živnostníkov
a samostatne zárobkovo činné osoby vo vzťahu k Sociálnej poisťovni

