Sociálna poisťovňa po podaní žiadosti posúdi uplatniteľnú legislatívu a ak v konkrétnom prípade dôjde po posúdení k určeniu slovenskej legislatívy, vystaví
PD A1, ktorý doručí dotknutej osobe.
Ak dôjde k určeniu legislatívy iného členského štátu EÚ, Sociálna poisťovňa oznámi
príslušnej inštitúcii druhého členského štátu, že na konkrétnu situáciu SZČO vykonávajúcej činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov EÚ sa vzťahuje
legislatíva tohto druhého členského štátu. Príslušná inštitúcia druhého členského
štátu vystaví PD A1 pre dotknutú SZČO. O spôsobe získania PD A1 s definitívnym
určením legislatívy členského štátu, ktorá sa na SZČO vzťahuje, sa môže SZČO
informovať v inštitúcii daného členského štátu.
Ak SZČO činnosť vykonáva na území Slovenska, pričom jej bydlisko sa nachádza
na území iného členského štátu EÚ, požiada o určenie uplatniteľnej legislatívy príslušnú inštitúciu členského štátu EÚ, na ktorého území sa nachádza jej bydlisko.
Zoznam jednotlivých inštitúcií členských štátov EÚ sa nachádza na webovej stránke Sociálnej poisťovne.
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Používané pojmy
PD A1 je dokument, v ktorom je potvrdené, právne predpisy ktorého členského štátu
EÚ sa v oblasti sociálneho zabezpečenia (sociálneho poistenia a zdravotného poistenia) vzťahujú na zamestnanca a/alebo samostatne zárobkovo činnú osobu.
Bydlisko má osoba v štáte, v ktorom zvyčajne býva. Ide o miesto, v ktorom má osoba centrum životných záujmov a ktoré sa nemusí zhodovať s adresou trvalého alebo
prechodného pobytu.
Trvalý pobyt je pobyt osoby spravidla v mieste jej stáleho bydliska na území Slovenska alebo iného štátu.
Centrum záujmov podnikateľských činností sa určuje v prípade SZČO ako miesto,
v ktorom má osoba trvalé priestory určené na podnikanie, resp. miesto, v ktorom poskytuje služby.

SZČO musí v zákonom ustanovenej lehote oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej
poisťovne skutočnosť, že sa na ňu vzťahuje legislatíva iného členského štátu EÚ
(ak bola povinne poistenou SZČO) a plniť si povinnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia podľa legislatívy určeného členského štátu EÚ.

Čo robiť pri súbehu živnosti a zamestnania?

Ak SZČO okrem vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti zároveň vykonáva aj
závislú činnosť ako zamestnaná osoba a k výkonu týchto činností dochádza na území
dvoch alebo viacerých členských štátov EÚ, aj v tomto prípade podá písomnú žiadosť
o určenie uplatniteľnej legislatívy v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu (osobne, poštou alebo elektronicky), ak sa jej bydlisko nachádza na území
Slovenska. Vzor žiadosti (Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba a činnosť ako samostatne zárobkovo činná
osoba v odlišných členských štátoch EÚ) je k dispozícii na webovej stránke Sociálnej
poisťovne, resp. v každej pobočke.
Pri vykonávaní takejto súbežnej činnosti je určená príslušná legislatíva podľa štátu
výkonu zamestnania, ktorý má prednosť pred štátom vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti. Čiže ak sa samostatná zárobková činnosť vykonáva na území Slovenska a činnosť zamestnanca na území druhého členského štátu EÚ, dôjde k určeniu
legislatívy tohto druhého členského štátu EÚ. Naopak, ak sa samostatná zárobková
činnosť vykonáva na území druhého členského štátu EÚ a činnosť zamestnanca na
území Slovenska, dôjde k určeniu legislatívy Slovenska. Výnimkou je výkon zanedbateľnej činnosti, ktorá sa pri určovaní legislatívy neberie do úvahy.

Najčastejšie otázky
Možno inštitút vyslania uplatniť v prípade, keď má SZČO uzatvorenú zmluvu
so zahraničným subjektom na viac ako 24 mesiacov?
Ak má SZČO uzatvorenú zmluvu so zahraničným subjektom na viac ako 24 mesiacov,
potvrdenie PD A1 možno vystaviť aj na obdobie dlhšie ako 24 mesiacov. V takom prípade sa však treba obrátiť na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, odbor
medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí (Špitálska 4, 6, 8, 813 63 Bratislava)
a požiadať o udelenie výnimky. Ak ministerstvo, práce, sociálnych vecí a rodiny výnimku schváli, Sociálna poisťovňa vystaví potvrdenie PD A1 aj na obdobie dlhšie ako
24 mesiacov. Zdôrazňujeme však, že na udelenie výnimky neexistuje právny nárok.
Musí byť SZČO povinne nemocensky a dôchodkovo poistená v Sociálnej poisťovni
v čase, keď žiada o formulár PD A1 z dôvodu vyslania? Prípadne počas vyslania?
Nie. Sociálna poisťovňa pri posudzovaní žiadosti o vystavenie PD A1 z dôvodu vyslania SZČO neskúma, či je SZČO povinne poistená v Sociálnej poisťovni. SZČO, ktorá
nie je povinne poistená v Sociálnej poisťovni, však musí byť pri posudzovaní žiadosti
z dôvodu vyslania vedená v registri zdravotnej poisťovne na Slovensku a mať status
SZČO.
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PRÁCA ŽIVNOSTNÍKA V EÚ
A VYSTAVENIE POTVRDENIA PD A1

Informácie uvedené v tomto letáku sa vzťahujú na zákon o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších
predpisov a s koordinačnými nariadeniami Európskeho spoločenstva. 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).
Vydala: Sociálna poisťovňa – ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava I, december 2018
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Kto a kedy vystavuje
prenosný dokument A1
Žiadosť o vyslanie – kedy
a ako ju treba uplatniť
Ako postupovať pri súbehu
živnosti a zamestnania

Po vstupe Slovenska do EÚ a uvoľnení pracovných trhov pre cudzích štátnych príslušníkov často dochádza k situáciám, keď naši
občania pracujú v zahraničí, resp. v členských štátoch EÚ. Môžu
tam pôsobiť ako živnostníci alebo v rámci kombinácie zamestnanec – samostatne zárobkovo činná osoba a zároveň môžu pracovať na území jedného alebo viacerých štátov. Dôležité je vedieť,
v ktorých prípadoch sa treba riadiť legislatívou toho ktorého štátu.

!

Na výkon činnosti v EÚ nie je potrebný PD A1.

Čo je to vyslanie?

Koordinačné predpisy zároveň obsahujú ustanovenie, na ktorého základe môže SZČO
podliehať legislatíve Slovenska napriek tomu, že v určitom období vykonáva činnosť
výlučne na území iného členského štátu EÚ. V takomto prípade ide o využitie inštitútu vyslania. SZČO môže využiť inštitút vyslania za predpokladu, že v inom členskom štáte EÚ bude vykonávať podobnú činnosť, ako je tá, ktorú vykonáva zvyčajne
na Slovensku, a očakávané trvanie tejto činnosti neprekročí 24 mesiacov. Charakter
podobnej činnosti je zachovaný, aj keby bola táto činnosť v štáte vykonávania kvalifikovaná ako závislá činnosť zamestnanca.
Príklad:
SZČO (zámočník) získa objednávku na montáž zámkov v bytovom komplexe na území
Nemecka. Podľa predpokladu bude práca trvať 11 mesiacov. Pri uplatnení inštitútu vyslania sa na dotknutú SZČO bude naďalej v oblasti sociálneho zabezpečenia vzťahovať
slovenská legislatíva napriek tomu, že počas nasledujúcich jedenástich mesiacov bude
vykonávať činnosť výlučne na území Nemecka za predpokladu, že spĺňa podmienky
vyslania. Zároveň je irelevantné, že činnosť zámočníka sa na území Nemecka vykonáva
výlučne v zamestnaneckom pomere, keďže povaha činnosti zámočníka je v uvedenom
prípade zachovaná.
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Uplatnením inštitútu vyslania má SZČO možnosť zachovať svoje sociálne zabezpečenie na Slovensku a to počas obdobia výkonu činnosti v inom členskom štáte,
ktoré neprekročí 24 mesiacov.

Výkon samostatnej zárobkovej činnosti
na území dvoch alebo viacerých členských štátov EÚ

Osobitne je riešená aj situácia, ak SZČO činnosť zvyčajne vykonáva na území dvoch
alebo viacerých členských štátov EÚ. Keďže v zmysle všeobecného pravidla majú byť
osoby poistené v štáte, na ktorého území vykonávajú činnosť, a zároveň v zmysle
základného princípu koordinačných nariadení majú osoby podliehať iba legislatíve
jedného štátu, sú stanovené pravidlá na určenie uplatniteľnej legislatívy.
V prípade určovania uplatniteľnej legislatívy zohráva významnú úlohu bydlisko
dotknutých osôb. Bydliskom sa rozumie miesto, kde sa osoba väčšinou zdržiava,
kde má rodinu, majetok, centrum životných záujmov, atď. Každá osoba musí mať
bydlisko a v každom období môže mať maximálne jedno bydlisko. Bydlisko zároveň
určuje príslušnosť, ktoré štáty, resp. ich oprávnené inštitúcie sú oprávnené určovať
uplatniteľnú legislatívu. Sociálna poisťovňa je príslušná na určovanie uplatniteľnej
legislatívy iba v prípade osôb, ktoré majú bydlisko na území Slovenska (pojem
bydliska nie je ekvivalent pojmu trvalý pobyt).

Inštitút vyslania môže uplatniť SZČO:
a) ktorá zvyčajne vykonáva podstatné činnosti na Slovensku, t. j. je registrovaná v živnostenskom registri (stavovskej komore a pod.) a
b) má priestory, v ktorých činnosť prevádzkuje a

Výkon samostatnej zárobkovej činnosti
na území jedného členského štátu EÚ

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorá vykonáva činnosť v rámci EÚ, podlieha právnym predpisom len jedného štátu. Ak vykonáva činnosť na území Slovenska, v oblasti sociálneho zabezpečenia podlieha slovenskej legislatíve aj vtedy, ak má
bydlisko napríklad v Poľsku, resp. je štátnym občanom napríklad Českej republiky.
Na druhej strane tak isto platí, že ak SZČO (štátny občan Slovenska, resp. osoba s bydliskom na území Slovenska) vykonáva činnosť na území napríklad Rakúska, v oblasti
sociálneho zabezpečenia podlieha rakúskej legislatíve.
Ak SZČO vykonáva zárobkovú činnosť len na území Slovenska a z toho dôvodu chce
byť vyňatá zo systému sociálneho zabezpečenia iného členského štátu EÚ (napr.
štátu bydliska), môže podať v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť o vystavenie PD A1 z dôvodu výkonu činnosti na Slovensku. Vzor žiadosti (Žiadosť o vystavenie PD A1 osobe, ktorá vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba alebo činnosť ako
samostatne zárobkovo činná osoba v SR) je k dispozícii na webovej stránke Sociálnej
poisťovne, resp. v každej pobočke. Povinnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia si
dotknuté osoby plnia podľa právnych predpisov legislatívy, ktorá sa na nich vzťahuje. V prípade Slovenska v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ak SZČO bola pred výkonom práce v členskom štáte EÚ na Slovensku povinne poistenou SZČO, musí oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne skutočnosť, že sa
na ňu vzťahuje legislatíva iného členského štátu EÚ. Ak SZČO nebola pred výkonom
práce v členskom štáte EÚ na Slovensku povinne poistenou SZČO, nemá voči Sociálnej poisťovni nijaké odhlasovacie, resp. oznamovacie povinnosti.
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c) platí dane na Slovensku, má pridelené daňové identifikačné číslo a
d) zároveň musí činnosť vykonávať na Slovensku minimálne dva mesiace pred dátumom, ku ktorému chce využiť ustanovenie o vyslaní. Ak je toto obdobie kratšie,
Sociálna poisťovňa posúdi výkon podstatných činností s prihliadnutím na všetky
ostatné okolnosti.

Ako podať žiadosť o vyslanie?

V prípade vyslania predloží SZČO v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa
miesta trvalého pobytu žiadosť (Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1
z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského
štátu EÚ) osobne, poštou alebo elektronicky. Vzor žiadosti je k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne, resp. v každej pobočke.
Žiadosť o vystavenie PD A1 je potrebné podať v dostatočnom časovom predstihu
pred vyslaním na územie iného členského štátu EÚ. K žiadosti je potrebné priložiť
aj jednotlivé podklady v zmysle usmernenia uvedeného na konci príslušnej žiadosti
o vystavenie PD A1.
Ak SZČO nesplní podmienky vyslania, odo dňa začatia vykonávania činnosti v inom
štáte EÚ sa na ňu začne v oblasti sociálneho zabezpečenia uplatňovať legislatíva tohto štátu. Ak bola na Slovensku povinne poistenou SZČO, je povinná túto skutočnosť
oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.
Ak SZČO splní podmienky na uplatnenie inštitútu vyslania, Sociálna poisťovňa po podaní žiadosti vystaví PD A1. PD A1 bude vyslanej SZČO vystavený najneskôr v lehote
45 dní. Podmienky na uplatnenie vyslania musí SZČO spĺňať počas celého obdobia
vyslania. Ak po vystavení PD A1 prestane spĺňať podmienky vyslania, na SZČO sa začne uplatňovať legislatíva štátu výkonu činnosti v zmysle všeobecného pravidla a Sociálna poisťovňa vyhlási predmetný PD A1 za zrušený.
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Ako sa určuje reálny výkon činnosti?

Ak SZČO vykonáva činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov EÚ,
podá v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu písomnú žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy (osobne, poštou alebo elektronicky).
Vzor žiadosti (Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej
činnosť ako samostatne zárobkovo činná v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ)
je k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne, resp. v každej pobočke.
K určovaniu uplatniteľnej legislatívy prichádza iba v prípade, ak SZČO reálne vykonáva činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov EÚ. Ak SZČO iba vlastní
oprávnenie na vykonávanie činnosti na území dvoch alebo viacerých členských štátov EÚ (napr. SZČO vlastní živnostenské oprávnenie na území Slovenska a Rakúska),
pričom k výkonu činnosti dochádza výlučne na území Rakúska, nepodáva predmetnú
žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy, keďže podlieha štátu výkonu činnosti, t. j.
legislatíve Rakúska.
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