Registračného listu FO – do ôsmich dní od prerušenia. Po ukončení práceneschopnosti nahlási obdobným spôsobom ukončenie prerušenia.

NARODENIE DIEŤAŤA A DÁVKA MATERSKÉ

Na dávku materské má SZČO nárok, ak jej trvá nemocenské poistenie (alebo sa na
ňu vzťahuje ochranná lehota) a spĺňa podmienku 270 dní nemocenského poistenia
v posledných dvoch rokoch pred pôrodom. Do 270 dní možno zarátať akékoľvek
ukončené nemocenské poistenie.

!

SZČO vznikne nárok na materské len vtedy, ak má včas a riadne zaplatené poistné
na nemocenské poistenie.

SZČO doručí pobočke Sociálnej poisťovne rodný list dieťaťa len v prípade, ak je poistenec cudzinec alebo dieťa nie je zapísané do matriky v Slovenskej republike. Počas
poberania materského nesleduje Sociálna poisťovňa v prípade SZČO vykonávanie zárobkovej činnosti, prípadná zárobková činnosť nemá vplyv na poberanie materského.
SZČO poberá materské spravidla 34 týždňov, ak je osamelá matka 37 týždňov. V takom
prípade doručí pobočke Sociálnej poisťovne krátko pred uplynutím 34 týždňov čestné
vyhlásenie o osamelosti. SZČO, ktorá porodila dve a viac detí a aspoň o dve z nich sa
stará, sa poskytuje materské 43 týždňov.
Počas poberania materského platí vylúčenie povinnosti platiť poistné – to znamená,
že SZČO poistenie trvá, avšak poistné platiť nemusí (a to ani v prípade, že pokračuje
v činnosti). V čase starostlivosti o dieťa do 6 rokov jeho veku, ak SZČO má nárok na
rodičovský príspevok a vyhlási, že nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, neprihlasuje sa na dôchodkové poistenie ako poistenec štátu. Na základe údajov o nároku na rodičovský príspevok poskytnutých Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny
a vyhlásenia SZČO, že samostatnú zárobkovú činnosť nevykonáva, Sociálna poisťovňa
ju zaeviduje ako poistenca štátu (za predpokladu, že oznámi prerušenie povinného
poistenia SZČO).

OŠETROVANIE ČLENA RODINY

Na dávku ošetrovné má SZČO v prípade potreby osobného a celodenného ošetrovania člena rodiny nárok od prvého dňa potreby ošetrovania, ak je nemocensky poistená (alebo sa na ňu vzťahuje ochranná lehota) a má včas a riadne zaplatené poistné.
Ošetrovné Sociálna poisťovňa vypláca najviac za 10 kalendárnych dní, počas týchto dní
neplatí SZČO poistné na povinné poistenie, platí jej vylúčenie povinnosti platiť poistné.
Ak potreba ošetrovania trvá dlhšie ako 10 dní, SZČO nahlási Sociálnej poisťovni prostredníctvom Registračného listu FO prerušenie poistenia – do ôsmich dní od prerušenia a po
ukončení potreby ošetrovania v rovnakom termíne ukončenie prerušenia poistenia.

Aké povinnosti SZČO vzniknú pri pozastavení živnosti?

Ak SZČO pozastaví prevádzkovanie živnosti alebo výkon činnosti, je povinná oznámiť
príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie povinného poistenia do 30 dní od
pozastavenia živnosti alebo výkonu činnosti prostredníctvom Registračného listu FO.
Poistné uhradí len za obdobie do dňa prerušenia poistenia. Po ukončení prerušenia
sa povinnosti SZČO voči Sociálnej poisťovni posudzujú podľa toho, či k 1. júlu kalendárneho roka, ktorý predchádza dňu, keď obnovila živnosť alebo výkon činnosti,
dosiahla zákonom stanovenú hranicu príjmu.

hlásenia SZČO nevykonáva túto činnosť, najskôr však odo dňa doručenia tohto vyhlásenia Sociálnej poisťovni.
Zánik povinného poistenia oznamuje Sociálna poisťovňa. Pokiaľ o zániku povinného
poistenia neinformovala Sociálna poisťovňa SZČO do 20 dní od zániku tohto poistenia, nakoľko o zániku oprávnenia nemala informácie od príslušnej inštitúcie, ktorá
vydáva oprávnenie na výkon SZČO, odporúčame, aby SZČO kontaktovala Sociálnu
poisťovňu a oznámila jej skutočnosti potrebné pre posúdenie zániku poistenia. Povinnosť platiť poistné sa pri SZČO posudzuje každý rok, spravidla k 1. júlu. Ak SZČO,
ktorá platila poistné na povinné poistenie, nedosiahla za predchádzajúci rok zákonom stanovený hrubý príjem, povinné poistenie jej trvá len do 30. júna. V takomto
prípade jej Sociálna poisťovňa oznámi zánik povinného poistenia. Ďalší rok nemá
voči Sociálnej poisťovni nijaké povinnosti.
Keďže povinne poistená SZČO nie je povinne poistená v nezamestnanosti, po ukončení živnosti jej ani v prípade, keď sa zaeviduje na úrade práce, nárok na dávku v nezamestnanosti nevznikne. Ten jej totiž môže vzniknúť len v prípade, ak bola poistená
na poistenie v nezamestnanosti aspoň 730 dní v posledných štyroch rokoch pred
zaevidovaním na úrade práce. Ak by bola počas vykonávania živnosti dobrovoľne poistená v nezamestnanosti, toto poistenie by sa jej do potrebného obdobia zarátalo.

!

Povinne poistená SZČO nemôže súčasne poberať predčasný starobný dôchodok
a vykonávať živnosť. V takom prípade jej bude pozastavená výplata predčasného
starobného dôchodku.

Najčastejšie otázky
Ak SZČO začala činnosť na základe živnosti vykonávať v januári 2018 a jej hrubý prijem zo živnosti podľa daňového priznania za rok 2018 je v sume 12 000 €, kedy jej
vznikne povinné sociálne poistenie a povinnosť platiť poistne?
Keďže hrubý príjem (bez odpočítania výdavkov) tejto SZČO za rok 2018 presiahol zákonom stanovenú hranicu 5 724 €, povinné poistenie danej osobe vznikne k 1. júlu
2019. O tejto skutočnosti ju bude informovať Sociálna poisťovňa v lehote 20 dní od
vzniku povinného poistenia. SZČO je povinná zaplatiť poistné na povinné poistenie
do ôsmeho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, za ktorý platí poistné.
Aké dôsledky vyvodzuje Sociálna poisťovňa voči SZČO, ktoré si neplnia oznamovacie
povinnosti, neplatia poistné alebo ho neplatia v správnej sume?
SZČO povinnej platiť poistné, ktorá poistné nezaplatila včas alebo ho zaplatila v nižšej sume, Sociálna poisťovňa predpíše penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý
deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do
dňa začatia kontroly. Sociálna poisťovňa penále nepredpíše, ak penále za kontrolované obdobie nie je vyššie ako 5,00 €. Za porušenie povinností ustanovených zákonom
o sociálnom poistení môže príslušná pobočka Sociálnej poisťovne uložiť pokutu až
do výšky 16 596,96 €, pričom pri ukladaní pokuty zohľadní závažnosť porušenia povinnosti ustanovenej zákonom. SZČO môže dostať pokutu za oneskorené oznámenie
prerušenia poistenia vo výške 0,03 až 3,32 € za každý deň omeškania.

Ako postupovať pri ukončení živnosti a ukončení poistenia?

Ak SZČO zruší živnosť alebo iné oprávnenie, na ktorého základe vykonávala samostatnú zárobkovú činnosť, nie je povinná oznámiť túto skutočnosť Sociálnej poisťovni
a odhlásiť sa z poistenia. Povinné poistenie jej zaniká dňom, od ktorého nie je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie činnosti. Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú
bez oprávnenia, zaniká povinné poistenie odo dňa, od ktorého podľa čestného vy5

www.socpoist.sk
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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ŽIVNOSTNÍK

(a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby)
Krátky sprievodca, ktorý vám pomôže nájsť odpovede
na vaše otázky a vysvetlí, čo a kedy musíte urobiť.
Aké povinnosti voči Sociálnej
poisťovni nasledujú
po založení živnosti?
Na ktoré dávky a za akých
podmienok má nárok
živnostník?
Čo treba urobiť pri prerušení,
resp. zrušení živnosti a odchode
do dôchodku?

Kto prihlasuje SZČO do Sociálnej poisťovne?

Živnostník a ani iná SZČO nemá povinnosť prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne.
Platí to pre začínajúce SZČO i pre SZČO, ktoré danú činnosť vykonávajú dlhšie
časové obdobie. Sociálna poisťovňa týmto SZČO písomne oznamuje vznik, resp.
zánik povinného nemocenského a povinného dôchodkového poistenia (povinné
poistenie) a pri vzniku tohto poistenia oznámi aj vymeriavací základ na platenie
poistného, výšku poistného na povinné poistenie, dátum splatnosti poistného
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a údaje týkajúce sa úhrady poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Tieto údaje je Sociálna
poisťovňa povinná oznámiť SZČO v lehote 20 dní od vzniku povinného poistenia. Pokiaľ o vzniku, resp. zániku povinného poistenia neinformovala Sociálna poisťovňa SZČO do 20 dní od vzniku, resp. zániku tohto poistenia, nakoľko
o vzniku, resp. zániku oprávnenia nemala informácie od príslušnej inštitúcie,
ktorá vydáva oprávnenie na výkon SZČO, odporúčame, aby SZČO kontaktovala
Sociálnu poisťovňu a oznámila jej skutočnosti potrebné pre posúdenie vzniku,
resp. zániku poistenia.
SZČO, ktorá činnosť nevykonáva na základe oprávnenia (napr. autor, umelec,
športovec), deklaruje nevykonávanie činnosti, resp. opätovné vykonávanie
činnosti predložením čestného vyhlásenia. Právne účinky čestného vyhlásenia nastanú najskôr odo dňa doručenia tohto vyhlásenia Sociálnej poisťovni.
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).
Právne účinky tohto čestného vyhlásenia nastávajú dňom vzniku skutočnosti
zakladajúcej zánik/vznik povinného poistenia SZČO, čiže pôsobí aj do minulosti.
SZČO aj naďalej ostáva povinnosť oznámiť prerušenie povinného poistenia.
Tzv. zahraničné SZČO, na ktoré sa vzťahujú slovenské právne predpisy, majú aj
v roku 2019 povinnosť oznamovať výšku príjmov. Musia oznámiť aj vznik a zánik
ich oprávnenia, resp. čestne vyhlásiť začatie a skončenie výkonu zárobkovej činnosti (čestné vyhlásenie podávajú 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.
Ak poistenie SZČO vzniklo, resp. zaniklo v období do 31. decembra 2014, SZČO má
prihlasovaciu a odhlasovaciu povinnosť aj po 31. decembri 2014.

Kedy SZČO prvýkrát vznikne povinné poistenie?

Ak príjmy SZČO zo samostatnej zárobkovej činnosti (hrubé príjmy bez odpočítania
výdavkov) za predchádzajúci kalendárny rok presiahli zákonom stanovenú hranicu
(každý rok sa mení), SZČO k 1. júlu (ak má predĺženú lehotu na podanie daňového
priznania, tak k 1. októbru) vzniká povinné poistenie a je povinná platiť poistné.
Ak fyzická osoba nemá 18 rokov, povinnosť platiť poistné na povinné poistenie
jej do dovŕšenia 18 rokov veku nevznikne – bez ohľadu na výšku príjmov, ktoré
dosiahla.

Ako Sociálna poisťovňa vypočíta výšku poistného?

Ak SZČO vznikne povinné sociálne poistenie, Sociálna poisťovňa vypočíta vymeriavací základ, z ktorého bude SZČO platiť poistné:
2

• n a nemocenské poistenie 4,4 %,
• n a starobné poistenie 18 % (ak je sporiteľom v II. pilieri, Sociálna poisťovňa pošle
4,75 % príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti),
• n a invalidné poistenie 6 %,
• d o rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu.
Vymeriavací základ Sociálna poisťovňa vypočíta nasledovne:
Čiastkový základ dane (neznížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné
poistenie a poistné na povinné sociálne poistenie SZČO) : koeficient 1,486 : 12.
SZČO je povinná pri platení poistného uvádzať variabilný symbol, ktorý jej pridelila
Sociálna poisťovňa. Okrem neho uvedie SZČO pri platení poistného správne aj špecifický symbol a číslo účtu pobočky. Poistné sa platí za predchádzajúci mesiac – do
ôsmeho dňa nasledujúceho mesiaca. Pri platbe poštovou poukážkou alebo bankovom prevode sa špecifický symbol uvádza v tvare mesiac a rok (napr. 072019), pri
platení poistného trvalým príkazom je špecifický symbol v tvare 88.

!

Vymeriavací základ nesmie byť nižší ako stanovený minimálny vymeriavací základ
(na rok 2019 je to 477 €) a vyšší ako stanovený maximálny vymeriavací základ
(na rok 2019 je to 6 678 €). Aj v prípade, že SZČO nedosiahla základ dane, ale stratu, je
SZČO povinná platiť poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie, nakoľko vznik
poistenia sa posudzuje od dosiahnutých hrubých príjmov SZČO (nie od zisku). Poistné
platí z minimálneho vymeriavacieho základu.

!

Minimálny a maximálny vymeriavací základ sa menia k 1. januáru kalendárneho
roka. Ak SZČO platí poistné z minimálneho vymeriavacieho základu, poistné za
január 2019 zaplatí do 8. februára 2019 z nového minimálneho vymeriavacieho základu. Ak má trvalý príkaz v banke, nesmie si ho zabudnúť včas zmeniť. To isté platí
o maximálnom vymeriavacom základe.

Ako sa platí poistné pri súbehu živnosti a zamestnania?

Ak je SZČO súčasne aj zamestnaná, poistné platí vždy prednostne z vymeriavacieho základu (hrubý príjem), ktorý dosahuje ako zamestnanec. Ako SZČO potom platí
poistné z rozdielu medzi maximálnym vymeriavacím základom a vymeriavacím základom zo zamestnania. Poistné do rezervného fondu solidarity platí SZČO z jej vymeriavacieho základu (najviac z maximálneho vymeriavacieho základu).
Ak sa hrubý príjem zamestnanca rovná maximálnemu vymeriavaciemu základu (alebo ho prevyšuje), potom ako SZČO neplatí poistné na povinné nemocenské poistenie, starobné ani invalidné poistenie. Platí len poistné do rezervného fondu solidarity
(najviac z maximálneho vymeriavacieho základu).
Príklad
SZČO má povinnosť platiť poistné za mesiac január 2019 z maximálneho vymeriavacieho
základu (6 678 €), ako zamestnanec má za mesiac január 2019 príjem 3 500 € – z tejto
sumy platí poistné zamestnanec a zamestnávateľ.
Ako SZČO zaplatí takáto osoba poistné za mesiac január 2019 na nemocenské poistenie,
starobné a invalidné poistenie zo sumy 3 178 € (6 678 € - 3 500 €) a do rezervného fondu
solidarity zo sumy 6 678€.

!

Ak SZČO pri súbehu so zamestnaním zaplatila poistné vo vyššej sume, ako bolo
potrebné, má možnosť písomne požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne
o spracovanie súbehu a následné vrátenie preplatku.

Čo robiť, ak sa SZČO stane zamestnávateľom?

Ak SZČO zamestná fyzickú osobu (napr. na pracovný pomer), stáva sa zamestnávateľom. Vtedy je povinná prihlásiť sa v Sociálnej poisťovni ako zamestnávateľ. Zamest3

návateľ sa prihlasuje prostredníctvom Registračného listu zamestnávateľa, ktorý je potrebné zaslať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne najneskôr v deň predchádzajúci
dňu, v ktorom SZČO začne zamestnávať prvého zamestnanca.
Zamestnávateľ je povinný prihlásiť zamestnanca do registra poistencov pred vznikom tohto poistenia, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca. Ak zamestnanec pracuje na základe pracovnej zmluvy, považuje sa vždy za zamestnanca
s pravidelným mesačným príjmom na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Zamestnávateľ okrem nemocenského
poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti platí poistné do
rezervného fondu solidarity a poistné na úrazové a garančné poistenie. Zamestnávateľ je povinný odvádzať poistné do Sociálnej poisťovne za zamestnanca, aj za zamestnávateľa. Po ukončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný odhlásiť
zamestnanca do ôsmich dní od zániku tohto poistenia a odhlásiť seba ako zamestnávateľa do ôsmich dní odo dňa, v ktorom už nezamestnáva nijakého zamestnanca.
Zamestnávateľ je povinný zasielať Mesačné výkazy poistného a príspevkov, Výkazy poistného a príspevkov, Registračné listy FO, Registračné listy zamestnávateľa (RLZ) – zmena
a odhláška (okrem RLZ, ktorým sa prihlasuje do registra zamestnávateľov) pobočke
Sociálnej poisťovne v elektronickej forme. Vybavenie prístupu do Elektronického
zberu údajov je podmienené osobnou návštevou ktorejkoľvek pobočky Sociálnej
poisťovne. Odvádzateľ poistného (alebo ním splnomocnená osoba) podpíše Dohodu o elektronickej komunikácii. Splnomocnenie môže byť vystavené zvlášť na fyzickú
osobu na podpísanie Dohody o používaní elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre
odvádzateľov poistného a zvlášť na fyzickú osobu, ktorej je pridelená GRID karta a prístup na podávanie dokumentov za konkrétneho odvádzateľa poistného. Na oboje to
môže byť aj jedna osoba, ktorej zamestnávateľ udelil generálnu plnú moc. Pri podpisovaní dohody alebo preberaní GRID karty je potrebné, aby sa fyzická osoba, ktorá
koná so Sociálnou poisťovňou, preukázala platným preukazom totožnosti (občiansky
preukaz, cestovný pas a pod.).

!

V prípade, že sa SZČO stane zamestnávateľom, je povinná naďalej si plniť povinnosti ako SZČO, aj ako zamestnávateľ.

Na aké dávky má SZČO nárok a za akých podmienok?
DOČASNÁ PRACOVNÁ NESCHOPNOSŤ

Povinne poistená SZČO má nárok na dávku nemocenské od prvého dňa dočasnej
pracovnej neschopnosti. Musí mať však včas a správne zaplatené poistné.
Správne vyplnené a podpísané Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti (diel II.)
doručí SZČO osobne alebo poštou čo najskôr pobočke Sociálnej poisťovne, v ktorej je
prihlásená na poistenie. Pri ukončení práceneschopnosti doručí Sociálnej poisťovni
Hlásenie o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti (diel IV.). Ak práceneschopnosť
pokračuje v ďalšom kalendárnom mesiaci, SZČO doručí pobočke Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti (tzv. lístok na peniaze), ktorý vystaví ošetrujúci lekár.
Ak dočasná pracovná neschopnosť poistenca vznikla v dôsledku úrazu (akéhokoľvek), SZČO je povinná k žiadosti o nemocenské priložiť vyplnené a podpísané tlačivo
Hlásenie úrazu na účely nemocenského.
V prípade, že SZČO má viac poistných vzťahov, z ktorých si chce uplatniť dávku nemocenské (je napr. povinne nemocensky poistená ako SZČO, ale je aj zamestnaná),
ošetrujúceho lekára požiada o vystavenie dvoch Potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti.

!

Počas práceneschopnosti SZČO nie je povinná platiť poistné, avšak povinné poistenie jej trvá. Ak by však práceneschopnosť trvala dlhšie ako 52 týždňov, po
uplynutí tohto obdobia by sa jej povinné poistenie prerušilo. Prerušenie povinného poistenia oznamuje príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne prostredníctvom
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