
Kto a ako môže požiadať o odpustenie odvodov za apríl 2020

Zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO, ktorí mali v apríli 2020 uzatvorenú prevádzku na základe
rozhodnutia príslušného orgánu najmenej na 15 dní, nie sú povinní zaplatiť poistné na sociálne poistenie
za apríl 2020. 
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Zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO, ktorí mali
v apríli 2020 uzatvorenú prevádzku na základe
rozhodnutia príslušného orgánu najmenej na 15 dní, nie
sú povinní zaplatiť poistné na sociálne poistenie za apríl
2020. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení,
ktorá nadobudla účinnosť dňa 25. apríla 2020.

Koho sa odpustenie odvodov týka?

zamestnávateľov – v časti ich odvodov za
zamestnávateľa, ktorí mali v apríli 2020 uzatvorenú
najmenej 15 dní aspoň jednu svoju prevádzku.
Možnosť odpustenia odvodov sa teda netýka časti
poistného, ktoré odvádza zamestnávateľ za zamestnanca,
povinne poistených SZČO, ktoré mali v apríli 2020 uzatvorenú najmenej 15 dní aspoň jednu
prevádzku.

Ako požiadať o odpustenie?

Uzatvorenie prevádzky, ktorú zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO bola nútená uzatvoriť na
základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (www.uvzsr.sk) pri ohrození
verejného zdravia, preukáže čestným vyhlásením, ktoré pošle príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne
najneskôr do 18. mája 2020.  
Formulár je zverejnený na stránkeSociálnej poisťovne:

Čestné vyhlásenie na odpustenie odvodov (elektronická verzia) 
Čestné vyhlásenie na odpustenie odvodov (verzia vo worde)

Zaslanie elektronickej verzie formuláru zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní odpustenia
odvodov.

Formulár možno zaslať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne i poštou (Kontakty – pobočky).

Vláda môže svojím nariadením v budúcnosti určiť aj ďalšie obdobia, v ktorých môže odpustiť platenie
poistného. Zatiaľ ide o apríl 2020.

Nárok na dávky sa nemení

Pri posúdenie nároku na nemocenskú alebo dôchodkovú dávku sa poistné za mesiac apríl 2020, ktoré
bolo zamestnávateľovi alebo povinne poistenej SZČO odpustené, považuje za zaplatené. To isté platí aj v
prípade dôchodkových dávok – dotknutých poistencov (aj sporiteľov v II. pilieri), ktoré sa pre odpustené
odvody neznižujú.
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https://www.mzdovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/socialna-poistnovna
http://www.uvzsr.sk/
https://www.socpoist.sk/cestne-vyhlasenie-april-2020/68624s
https://www.socpoist.sk/ext_dok-06052020-vp-cestne-vyhlasenie-o-uzatvoreni-prevadzky/68627c
https://www.socpoist.sk/kontakty---pobocky---pobocky-su-otvorene-pre-odovzdanie-zasielok-v-stredu-1300---1600-h--v-inych-pracovnych-dnoch-800---1100-h/48023s


Ak zamestnávateľ prevádzkuje viac prevádzok a minimálne jednu z nich bol nútený na základe opatrenia
zatvoriť, odpustenie platenia poistného za mesiac apríl 2020 si uplatňuje aj na tých zamestnancov, ktorí
naďalej vykonávali pracovnú činnosť v ostatných prevádzkach.

Ako zistím, že čestné vyhlásenie na odpustenia odvodov za apríl 2020 prešlo do Sociálnej poisťovne
správne

Zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorí v týchto dňoch elektronicky
zasielajú do Sociálnej poisťovne Čestné vyhlásenie na odpustenie odvodov za mesiac apríl 2020,
dostanú okamžitú informáciu o úspešnom odoslaní vyplneného formuláru oznámením „Formulár bol
úspešne odoslaný“. Znamená to potvrdenie prijatia a spracovania formuláru. Zamestnávatelia ani
živnostníci teda nemusia telefonovať ani inak kontaktovať pobočku Sociálnej poisťovne, aby si prijatie
svojej žiadosti o odpustenie odvodov za apríl overovali.

Ak niektoré z identifikačných údajov vo formulári nevyplnili správne, bude ich kontaktovať miestne
príslušná pobočka Sociálnej poisťovne so žiadosťou o nápravu a odoslanie správne vyplneného
formuláru. O jeho úspešnom spracovaní bude Sociálna poisťovňa žiadateľov navyše informovať aj
mailovou formou (nie však okamžite), preto je dôležité dbať na správne vyplnenie mailovej adresy.
Rovnakým spôsobom budú o úspešnom spracovaní formuláru informovaní aj odvádzatelia, ktorí zašlú
formulár poštou, alebo ho odovzdajú v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne a uvedú pritom svoju
mailovú adresu.

Povinnosť vykazovať poistné sa ani pri odpustení odvodov za apríl nemení

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že zamestnávatelia sú aj v prípade odpustenia odvodov za časť
zamestnávateľa za mesiac apríl 2020 povinní poistné na sociálne poistenie vykázať a predložiť mesačný
výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Sú povinní tak urobiť v zákonom
stanovených termínoch, v rovnakej štruktúre a forme. Povinnosť vykazovať poistné na sociálne
poistenie za mesiac apríl 2020 sa teda nemení. Zachovaný zostáva aj spôsob vykazovania, tzn.
zamestnávateľ vykazuje poistné za zamestnávateľa aj za zamestnanca a napriek tomu, že má odpustené
odvody za časť zamestnávateľa, nevykazuje z tohto dôvodu nulové poistné.  

Poznámky pod čiarou: 
Autor: Sociálna poisťovňa

Súvisiace odborné články
Minimálna mzda v roku 2020 a jej vplyv na odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa
Odvody poistného od 1. januára 2020
Odklad sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (COVID-19) – zákon č. 68/2020 Z. z. a č.
76/2020 Z. z.
1. Odvody poistného na sociálne poistenie podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
2. Odvody poistného na zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Súvisiace aktuality
Vláda nebude plošne odpúšťať odvody, pomôže firmám bez príjmov
Prezidentka podpísala možnosť odkladu platby poistných odvodov
Zamestnávateľom má byť odpustené platenie poistného za apríl tohto roka
Zamestnávateľom bude odpustené platenie poistného aj za apríl tohto roka

Súvisiace dôvodové správy
Dôvodová správa k zákonu č. 95/2020 Z. z. (o sociálnom poistení)

Súvisiace príklady z praxe
Odklad splatnosti poistného a odpustenie platenia poistného
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https://www.socpoist.sk/cestne-vyhlasenie-april-2020/68624s
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/minimalna-mzda-v-roku-2020-a-jej-vplyv-na-odvodove-zatazenie-zamestnanca-a-zamestnavatela.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/odvody-poistneho-od-1-januara-2020.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/odklad-socialneho-poistenia-a-zdravotneho-poistenia-covid-19.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/1-odvody-poistneho-na-socialne-poistenie-podla-zakona-c-461-2003-z-z-o-socialnom-poisteni.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/2-odvody-poistneho-na-zdravotne-poistenie-podla-zakona-c-580-2004-z-z-o-zdravotnom-poisteni.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/aktuality/vlada-nebude-plosne-odpustat-odvody-pomoze-firmam-bez-prijmov-ai-mc-3-2020.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/aktuality/prezidentka-podpisala-moznost-odkladu-platby-poistnych-odvodov.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/aktuality/zamestnavatelom-ma-byt-odpustene-platenie-poistneho-za-april-tohto-roka.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/aktuality/projekt-prva-pomoc-prispevok-od-statu-pre-udrzanie-zamestnanosti-tt-mc-4-2020-2.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/dovodova-sprava/dovodova-sprava-k-zakonu-c-95-2020-z-z.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/odklad-splatnosti-poistneho-a-odpustenie-platenia-poistneho.htm


Súvisiace právne predpisy ZZ SR
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
95/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
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http://www.epi.sk/zz/2003-461
http://www.epi.sk/zz/2020-95

