AKO DLH VZNIKNE

• Neplatením poistného.
• Platením poistného v nižšej sume.
• Platením poistného s omeškaním.
•	Neuvedením správneho variabilného, špecifického alebo konštantného symbolu.
• Predpísaním penále za nižšiu platbu, resp. za platbu s omeškaním.
•	Uložením pokuty za neplnenie alebo nesprávne plnenie prihlasovacích, odhlasovacích alebo oznamovacích povinností voči Sociálnej poisťovni.

AKO SA O DLHU MOŽNO DOZVEDIEŤ

•	Z verejného elektronického zoznamu dlžníkov na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Nachádzajú sa
v ňom právnické a fyzické osoby s dlhom viac ako 3,32 €. Zoznam sa aktualizuje štyrikrát mesačne.
•	Doručením písomného rozhodnutia o predpísaní dlžnej sumy poistného, penále a uložení pokuty.
• Osobnou návštevou príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.
• Prostredníctvom SMS alebo e-mailu (SZČO a zamestnávatelia).

POZOR

Je v záujme poistenca, aby sa informoval o dlhu, pretože s každým dňom nezaplatenia poistného riadne
a včas (v stanovenej výške, zákonnej lehote a so správnymi identifikačnými údajmi platby) narastá aj sankcia – penále.
Sociálna poisťovňa nie je povinná individuálne upozorňovať dlžníkov na dlžné sumy.
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ČO SA DEJE S VAŠÍM DLHOM

ČO ROBIŤ, ABY DLH NENARASTAL

•	Dlžné poistné Sociálna poisťovňa predpisuje rozhodnutím. V ňom dlžníka vyzve na zaplatenie dlžného
poistného v konkrétnej lehote a poučí ho o možnosti odvolania. Poistné rozhodnutím nepredpisuje iba
vtedy, ak je dlžná suma nižšia ako 5 €.
• Rozhodnutím sa predpisuje aj penále a ukladá pokuta.
•	Dlžník má možnosť v čase, kým jeho pohľadávka ešte nie je postúpená na vymáhanie, požiadať pobočku Sociálnej poisťovne o splátkový kalendár. Ak je povinne poistený, musí však okrem splátok platiť aj
aktuálne poistné riadne a včas. Zároveň platí, že splátkový kalendár nemôže byť rozvrhnutý na viac ako
24 mesiacov.
•	Ak dlžník nezaplatí dlžnú sumu v danej lehote, ani sa proti rozhodnutiu neodvolá a ani nepožiada
o splátkový kalendár, pristúpi Sociálna poisťovňa k vymáhaniu pohľadávky buď sama z úradnej moci
alebo bude pohľadávka vymáhaná v rámci mandátnej správy alebo v exekučnom konaní.

• Čo najskôr uhradiť dlžnú sumu.
• Navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne a aktívne riešiť situáciu.
•	V čase, kým ešte nie je pohľadávka postúpená na exekúciu, požiadať pobočku Sociálnej poisťovne
o splátkový kalendár.

POZOR

•	Žiadosť treba podať v písomnej forme v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.
•	V prípade povolenia splátok dlžných súm Sociálna poisťovňa určí výšku jednotlivých splátok dlžných
súm, termín splatnosti jednotlivých splátok dlžných súm, číslo účtu v Štátnej pokladnici, na ktoré bude
dlžník posielať jednotlivé splátky, a výšku úrokov.
•	Dlžník je povinný rešpektovať splátkový kalendár.

Povinnosť uhradiť dlžné poistné nie je možné odpustiť.
K premlčaniu práva predpísať poistné a penále dochádza za desať rokov odo dňa splatnosti poistného.
K premlčaniu práva predpísať poistné, penále a uložiť pokutu nedôjde, ak nebola splnená prihlasovacia alebo odhlasovacia povinnosť odvádzateľa poistného. Právo vymáhať poistné, penále a pokutu zanikne za šesť
rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa poistné, penále a pokuta predpísali.
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POZOR

AKÉ NÁSLEDKY MÁ NEZAPLATENIE ALEBO ONESKORENÉ ZAPLATENIE DLHU
•	Vznik penále – čím neskôr sa dlžné poistné zaplatí, tým vyššie bude penále.
• Hrozba vymáhania.
• Dlžník nemá nárok na dávky zo systému sociálneho poistenia.
•	Dlžník má v iných inštitúciách problémy pri poskytovaní úverov a rôznych dotácií.

AKO POŽIADAŤ O SPLÁTKOVÝ KALENDÁR
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Ak dlžník nedodrží termín splátky, v splátke zaplatí nižšiu sumu, ako určila Sociálna poisťovňa, alebo si
neplní odvodové povinnosti, ruší sa splátkový kalendár a celá dlžná suma sa stáva splatnou.

ČO ROBIŤ, AK DLH VYMÁHA SOCIÁLNA POISŤOVŇA Z ÚRADNEJ MOCI

•	Sociálna poisťovňa je s účinnosťou od 1. júla 2017 oprávnená vymáhať dlh dlžníka voči Sociálnej poisťovni z úradnej moci.
•	Exekučným titulom na vymáhanie dlhu Sociálnou poisťovňou z úradnej moci je vykonateľné rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ktorým bola dlžníkovi uložená povinnosť zaplatiť dlh, a dlžník si túto povinnosť
v lehote určenej v rozhodnutí dobrovoľne nesplnil.
•	Sociálna poisťovňa vymáha dlh z úradnej moci voči fyzickej osobe zrážkami zo mzdy a z iného príjmu
dlžníka, prikázaním peňažnej pohľadávky z účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky
dlžníka a zrážkami z dávok, ktoré dlžníkovi vypláca Sociálna poisťovňa. Voči právnickej osobe prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky dlžníka.
•	Je potrebné, aby dlžník po upovedomení o začatí vymáhania pohľadávky (dlhu) uhradil dlh čo najskôr
alebo, ak disponuje dokladmi o zaplatení dlhu, podal v 15-dňovej lehote odvolanie proti upovedomeniu o začatí vymáhania pohľadávky.

ČO ROBIŤ, AK JE DLH VYMÁHANÝ V MANDÁTNEJ SPRÁVE

• Sociálna poisťovňa dlžníkovi doručí oznámenie o vymáhaní pohľadávky v mandátnej správe.
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• Mandatár dlžníka pravidelne vyzýva na uhradenie písomne, telefonicky alebo SMS správami.
•	
Pri riešení takýchto pohľadávok a možnosti dohodnúť si splátkový kalendár je potrebné kontaktovať
priamo mandatára.
• Výška pohľadávky voči dlžníkovi, ktorá je prevedená do mandátnej správy, sa nezvyšuje.
• Dlžník pohľadávku uhrádza na pôvodné číslo účtu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.

ČO ROBIŤ, AK JE POHĽADÁVKA V EXEKUČNOM KONANÍ
•	Je nevyhnutné, aby dlžník po upovedomení o začatí exekučného konania čo najskôr uhradil pohľadávku.
V takomto prípade odmena exekútorovi v exekučnom konaní predstavuje len 10 % z vymáhanej sumy.
• Dlžník uhrádza pohľadávku uplatnenú Sociálnou poisťovňou na pôvodné číslo účtu príslušnej pobočky
Sociálnej poisťovne v zmysle upovedomenia.
• Výška uplatnenej pohľadávky, ktorú vymáha súdny exekútor, sa zvyšuje o trovy exekúcie.
• Exekútor môže s dlžníkom uzavrieť písomnú dohodu o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky podľa
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
(Exekučný zákon) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
• V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa exekučného konania a uhradenia pohľadávky uplatnenej
v exekúcii je potrebné, aby dlžník kontaktoval exekútora alebo pobočku Sociálnej poisťovne.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA NEMÔŽE ODPUSTIŤ PENÁLE ZA OBDOBIE PO 1. JANUÁRI 2005
•	Od 1. januára 2005 bol inštitút odpustenia povinnosti zaplatiť penále alebo zníženia penále zrušený.
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Uvedenou zmenou zákona Sociálna poisťovňa nemá možnosť odpustiť penále viažuce sa na neuhradené poistné za obdobie po 1. januári 2005.
• Sociálna poisťovňa môže odpustiť penále viažuce sa na poistné a príspevky, ktoré neboli odvedené včas
alebo boli odvedené v nižšej sume, len za obdobie do 31. decembra 2004. Dlžník môže požiadať o odpustenie povinnosti zaplatiť penále. Žiadosť je potrebné podať v písomnej forme v príslušnej pobočke
Sociálnej poisťovne.

POZOR
Je potrebné, aby dlžník mal uhradené dlžné sumy poistného, príspevkov a penále, ktoré nie je predmetom
žiadosti o odpustenie, najneskôr v deň podania písomnej žiadosti a aby v období odo dňa doručenia žiadosti do dňa vydania rozhodnutia o žiadosti odvádzal poistné a príspevky včas a v správnej sume.

Ako riešiť dlh
v Sociálnej poisťovni?

ZAUJÍMAJTE SA O VAŠE POISTNÉ – VYUŽITE SLUŽBU SALDOKONTO
•	Každý poistenec si môže kontrolovať odvedené poistné prostredníctvom elektronickej služby Individuálny účet poistenca (napríklad zamestnanec si môže skontrolovať, či zamestnávateľ za neho riadne odvádza poistné).
•	Živnostník si môže sledovať aktuálne platby a zistiť dlhy, prípadne preplatky prostredníctvom elektronickej služby Saldokonto. Viac informácií získate v pobočke
Sociálnej poisťovne.

Krátky sprievodca, ktorý vám poradí, ako sa vyrovnať
s dlhom voči Sociálnej poisťovni

AKO SA NESTAŤ DLŽNÍKOM?
Plňte si vaše povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Ktoré to sú?
• Vedieť, odkedy vzniká povinnosť platiť poistné a kedy je poistné splatné.
• Správne vypočítať sumu poistného z vymeriavacieho základu.
• Uhrádzať poistné riadne a včas – dodržiavať výšku a lehoty splatnosti.
• Správne identifikovať platbu poistného variabilným, špecifickým a konštantným symbolom.
• Odvádzať poistné na správny účet vašej pobočky Sociálnej poisťovne.

Pri akomkoľvek probléme alebo nejasnosti kontaktujte vašu pobočku Sociálnej poisťovne.

Vydané: december 2018
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