KLAMAŤ NA ODVODOCH SA NEOPLATÍ

Ak zamestnávateľ kráti odvody do Sociálnej poisťovne, stratí na tom vždy zamestnanec
V poslednom období sa zvýšil počet zamestnávateľov, ktorí za svojich zamestnancov v Sociálnej poisťovni vykazujú len časť mzdy, a tak účelovo znižujú
výšku sociálnych odvodov. Oboje je porušovaním zákona a môže sa stať až
trestným činom.
Jeden z dôsledkov takéhoto konania však výrazne poškodzuje najmä zamestnancov, pretože od výšky ich vykázaného príjmu sa následne odvíjajú aj dávky, na ktoré majú nárok zo systému sociálneho poistenia. Platí totiž pravidlo:
čím nižší je vykázaný príjem, tým nižšie sú aj dávky (a naopak). Predovšetkým
nemocenská dávka vrátane materského, úrazová dávka či dávka v nezamestnanosti, ale v konečnom dôsledku aj výška starobného dôchodku.
Ak ste zamestnanec a chcete predísť zbytočným stratám vo vašej peňaženke
alebo ak máte podozrenie voči vášmu zamestnávateľovi, môžete si v Sociálnej
poisťovni overiť, či vás takýmto spôsobom nepoškodzuje.

O koľko prídete na nemocenských dávkach

Ak zamestnávateľ Sociálnej poisťovni vykazuje iba časť mzdy zamestnanca, nemocenská dávka sa vypočíta iba z vykázaného
príjmu a je nižšia ako dávka vypočítaná zo skutočnej mzdy.
Príklad č. 3
Príklad č. 1
Zamestnanec poberá mzdu 405 €. Výška jeho nemocenského za 31 Zamestnanec poberá mzdu 824 €. Výška jeho nemocenského za
dní je 227,10 € . Ak však zamestnávateľ vykazuje len časť jeho mzdy vo 31 dní je v tomto prípade 461,90 €. Ak však zamestnávateľ vykazuje
len časť jeho mzdy vo výške 450 €, výška dávky je len 252,30 €.
výške 300 €, výška dávky je len 168,20 €.
Rozdiel v nemocenskej dávke za jeden mesiac je 209,60 €.
Rozdiel v nemocenskej dávke za jeden mesiac je 58,90 €.
Príklad č. 4
Príklad č. 2
Zamestnanec poberá mzdu 652 €. Výška jeho nemocenského za 31 Zamestnanec poberá mzdu 1 000 €. Výška jeho nemocenského za
dní je v tomto prípade 365,50 €. Ak však zamestnávateľ vykazuje len 31 dní je v tomto prípade 560,60 €. Ak však zamestnávateľ vykazuje
časť jeho mzdy, napríklad vo výške 352 €, výška dávky je len 197,40 €. len časť jeho mzdy vo výške 380 €, výška dávky je len 213,10 €.
Rozdiel v nemocenskej dávke za jeden mesiac je 168,10 €.
Rozdiel v nemocenskej dávke za jeden mesiac je 347,50 €.

Koľko stratíte na dávke v nezamestnanosti

Ak zamestnávateľ Sociálnej poisťovni vykazuje iba časť mzdy zamestnanca, vystavuje ho riziku, že mu v prípade nezamestnanosti vznikne nárok na dávku v nezamestnanosti v nižšej sume (výška dávky v nezamestnanosti sa určuje z hrubej mzdy za
posledné dva roky), ako keby mal vykázanú skutočnú mzdu. Nárok na dávku je šesť mesiacov a za toto obdobie môžu rozdiely
narásť až do tisícovej hodnoty.
Príklad č. 3
Príklad č. 1
Ak zamestnanec poberá mzdu 405 € mesačne a zamestnávateľ Ak zamestnanec poberá mzdu 824 € mesačne a zamestnávateľ
vykazuje v Sociálnej poisťovni jeho plnú mzdu, nárok na dávku vykazuje v Sociálnej poisťovni jeho plnú mzdu, nárok na dávku
v nezamestnanosti za 31 dní je 206,40 €. Ak však zamestnávateľ v nezamestnanosti za 31 dní je 420 €. Ak však zamestnávateľ vykavykazuje mzdu mesačne vo výške iba 300 €, dávka v nezamestna- zuje mzdu mesačne vo výške iba 450 €, dávka v nezamestnanosti
nosti predstavuje 152,90 €. Mesačne tak vznikne rozdiel 53,50 €, za predstavuje 229,40 €. Mesačne tak vznikne rozdiel 190,60 €, za šesť
šesť mesiacov tento rozdiel dosiahne 321 €.
mesiacov tento rozdiel dosiahne až 1 143,60 €.
Príklad č. 2
Príklad č. 4
Ak zamestnanec poberá mzdu 652 € mesačne a zamestnávateľ Ak zamestnanec poberá mzdu 1 000 € mesačne a zamestnávavykazuje v Sociálnej poisťovni jeho plnú mzdu, nárok na dávku teľ vykazuje v Sociálnej poisťovni jeho plnú mzdu, nárok na dávku
v nezamestnanosti za 31 dní je 332,30 €. Ak však zamestnávateľ v nezamestnanosti za 31 dní je 509,60 €. Ak však zamestnávateľ
vykazuje mzdu mesačne vo výške iba 352 €, dávka v nezamestna- vykazuje mzdu mesačne vo výške iba 380 €, dávka v nezamestnanosti predstavuje 179,40 €. Mesačne tak vznikne rozdiel 152,90 €, nosti predstavuje 193,70 €. Mesačne tak vznikne rozdiel 315,90 €,
za šesť mesiacov tento rozdiel dosiahne 917,40.
za šesť mesiacov tento rozdiel dosiahne až 1 895,40 €.

Nižší bude aj dôchodok

mesačne. Ak však zamestnávateľ vykazoval len mzdu vo výške 435 €,
vypočítaný starobný dôchodok bude 265,40 € mesačne.
Mesačne tak vznikne rozdiel 245,10 €, čo za rok predstavuje až 2 941,20 €.

Ak zamestnávateľ Sociálnej poisťovni vykazuje iba časť mzdy zamestnanca, pri výpočte dôchodku sa vychádza iba z vykazované- Príklad č. 3
ho príjmu. Následne sa aj dôchodok bude mesačne vyplácať v nižšej Ak bol zamestnanec dôchodkovo poistený 42 rokov, bol odmeňovaný 1,3-násobkom priemernej mzdy (v roku 2017 to bolo približne
sume.
1 240 €) a zamestnávateľ vykazoval príjem v tejto výške, starobný dôchodok bude 652,20 € mesačne. Ak však zamestnávateľ vykazoval len
Príklad č. 1
Ak je zamestnanec dôchodkovo poistený 42 rokov, jeho mesačná mzdu vo výške 435 €, vypočítaný starobný dôchodok bude 265,40 €
mzda v roku 2017 dosahovala 600 € a zamestnávateľ vykazoval príjem v mesačne.
tejto výške, starobný dôchodok bude 372,70 € mesačne. Ak však zamest- Mesačne tak vznikne rozdiel 386,80 €, čo za rok predstavuje 4 641,60 €.
návateľ vykazoval len mzdu vo výške minimálnej mzdy (v roku 2017 bola
435 €), vypočítaný starobný dôchodok bude 265,40 € mesačne.
Mesačne tak vznikne rozdiel 107,30 €, čo za rok predstavuje 1 287,60 €.
Skresľovanie príjmov v Sociálnej poisťovni môže poistencovi spôsobiť aj ďalšie problémy, napríklad pri poskytovaní úverov, keď nePríklad č. 2
Ak bol zamestnanec dôchodkovo poistený 42 rokov, bol odmeňo- bude schopný preukázať dostatočnú výšku príjmu potrebnú na
vaný priemernou mzdou (v roku 2017 dosahovala 954 €) a zamestná- schválenie žiadosti o pôžičku. Takisto bude mať problém s nízkymi
vateľ vykazoval príjem v tejto výške, starobný dôchodok bude 510,50 € odvodmi do II. piliera.

Pozor!

Dopad na úrazové dávky

mesačne. Ak zamestnávateľ vykazoval celú mzdu vo výške 1 200 €,
úrazová renta pri poklese pracovnej schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť na 50 % bude 480,10 € mesačne.
Ak zamestnávateľ Sociálnej poisťovni vykazuje iba časť mzdy za- Mesačne tento rozdiel predstavuje 240 €.
mestnanca, vystavuje ho riziku, že mu pri pracovnom úraze alebo
chorobe z povolania vznikne nárok na úrazové dávky v nižšej sume. Príklad č. 2
Poškodený zamestnanec poberal v rozhodujúcom období (12 mePríklad č. 1
siacov) mzdu 1 500 € mesačne. Ak zamestnávateľ vykazoval mesačPoškodený zamestnanec v rozhodujúcom období (12 mesiacov) ne len časť mzdy vo výške 600 €, úrazový príplatok za 30 dní bude
poberal mzdu 1 200 € mesačne. Ak zamestnávateľ vykazoval mesač- 165,70 €. Ak zamestnávateľ vykazoval celú mzdu vo výške 1 500 €,
ne len časť mzdy vo výške 600 €, úrazová renta pri poklese pracov- úrazový príplatok bude 414,30 €.
nej schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť na 50 % bude 240,10 € Rozdiel na úrazovom príplatku predstavuje 248,60 € mesačne.

Skontrolujte si vášho zamestnávateľa
Aby zamestnanci predchádzali pre nich nevýhodným
dôsledkom zatajovania časti príjmov zo strany zamestnávateľa, Sociálna poisťovňa odporúča kontrolovať
plnenie povinností ich zamestnávateľov.
Majú na to dve možnosti:
1. 
osobnou návštevou pobočky Sociálnej poisťovne,
kde môžu zistiť, akú výšku príjmu za nich zamestnávateľ
vykazuje,
2. sledovaním stavu tzv. individuálneho účtu poistenca.
Čo to znamená?
Sociálna poisťovňa vedie každému poistencovi individuálny
účet poistenca. Prístup k informáciám o zmenách stavu individuálneho účtu umožňuje bezplatne aj na vlastnej webovej
stránke www.socpoist.sk. Poistenec prostredníctvom tejto
elektronickej služby získa údaje o svojich mesačných vymeriavacích základoch, ale aj o tom, či zaňho zamestnávateľ
odvádza poistné. Prostredníctvom individuálneho účtu poistenca možno získať aj údaje o období poistenia.

www.socpoist.sk

Vlastný individuálny účet môže poistenec sledovať tromi
spôsobmi:
1. zriadiť si elektronický prístup k individuálnemu účtu,
2. osobne požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne o zaslanie informácie o obdobiach poistenia a vymeriavacích základoch,
teda o stave vlastného individuálneho účtu,
3. požiadať Sociálnu poisťovňu – ústredie o informácie z individuálneho účtu poistenca listom, e-mailom alebo telefonicky.
Ako reklamovať
Ak poistenec zistí nezrovnalosti medzi tým, koľko je jeho skutočný príjem, a údajmi, ktoré mu poskytne Sociálna poisťovňa, môže
si uplatniť reklamáciu – listom, e-mailom, faxom alebo osobne
v Sociálnej poisťovni – ústredie alebo v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Ak v reklamácii žiada o opravu alebo doplnenie
chýbajúcich údajov, je najlepšie obrátiť sa na príslušnú pobočku
Sociálnej poisťovne. Ak má poistenec k dispozícii relevantné doklady, na ktorých základe možno uskutočniť opravu alebo doplnenie údajov, treba tieto doklady priložiť k reklamácii.

Poznámka: Uvedené príklady majú iba informatívny charakter a vychádzajú z predpokladu, že zamestnanec v rozhodujúcom
období nemal prerušené poistenie a ani iné obdobia, počas ktorých mal vylúčenú povinnosť platiť poistné.

Informácie uvedené v tomto letáku sa vzťahujú na zákon o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Aktuálne informácie odporúčame sledovať na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Informovať sa možno
aj elektronicky, osobne vo všetkých pobočkách alebo telefonicky prostredníctvom Informačno-poradenského centra na tel. čísle 0800 123 123 (dôchodky – bezplatná linka) alebo 0906 171 989 (ostatné informácie).
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