
Kto a ako si môže odložiť zaplatenie odvodov

Informácia Sociálnej poisťovne k odkladu splatnosti poistného pre zamestnávateľov a SZČO, ktorým
poklesol obrat alebo príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.
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Aktualizácia 14. 4. 2020 (v časti Spôsob určenia
poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania) a
Spôsob, akým platiteľ oznámi pokles obratu, resp.
príjmu z podnikania Sociálnej poisťovni)
Dňa 6. apríla 2020 nadobudla účinnosť novela zákona o
sociálnom poistení (zákon č. 68/2020 Z. z., § 293ew
zákona o sociálnom poistení), ktorá umožňuje
zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným
osobám (SZČO) odklad splatnosti poistného na sociálne
poistenie.

Koho sa možnosť odkladu odvodov týka?

zamestnávateľov v časti ich odvodov za zamestnávateľa. Možnosť odkladu odvodov sa teda
netýka časti poistného, ktoré odvádza zamestnávateľ zamestnanca, kde naďalej platia pôvodné
termíny splatnosti,
povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO).

Podmienky na splnenie nároku na odklad splatnosti:
Odklad splatnosti poistného sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorým v dôsledku mimoriadnej
situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40
% a viac.

Spôsob určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania:
Dňa 10. 4. 2020 vyšlo v Zbierke zákonov Nariadenie vlády SR č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia
poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.
Nariadenie bolo vypracované v súlade s § 293ew ods. 2 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého vláda Slovenskej republiky ustanoví spôsob určenia
poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného
predpisu na účely platenia poistného.

Určenie poklesu čistého príjmu vychádza z toho, či zamestnávateľ alebo SZČO vykonávali činnosť
v rovnakom mesiaci v roku 2019 a 2020. Ak nie, pokles tržieb sa zisťuje porovnaním s tržbami za
február 2020.

Poistné, na ktoré sa odklad splatnosti vzťahuje:

Predĺžená splatnosť až do 31. júla 2020 platí pre poistné za marec 2020 (pôvodne splatné v
mesiaci apríl 2020).
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https://www.mzdovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/socialna-poistnovna
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1021107&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=26&p=5152797&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=5153081&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=26&p=5154166&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=5153084&f=3


- Vláda môže svojím nariadením v budúcnosti určiť aj ďalšie obdobia, v ktorých môže odložiť splatnosť
poistného za ďalšie obdobia.

- Pre prihlasovanie, oznamovacie a vykazovacie povinnosti zamestnávateľa platia naďalej pôvodné
termíny a lehoty.

- Ak zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO zaplatia poistné v novom termíne splatnosti, teda včas
a v správnej výške, Sociálna poisťovňa im penále nepredpíše.

- Na účely posúdenia nároku na nemocenskú alebo dôchodkovú dávku sa poistné do uplynutia termínu
jeho predĺženej splatnosti bude považovať za zaplatené.

- Príjemca dávky, ktorý nezaplatí poistné do uplynutia termínu predĺženej splatnosti, bude povinný vrátiť
dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak je vyššia
ako 5 eur.

Spôsob, akým platiteľ oznámi pokles obratu, resp. príjmu z podnikania Sociálnej
poisťovni:
- Odoslaním elektronického formulára tu: elektronický formulár. Zaslanie elektronickej verzie
formuláru zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného.
- Zaslaním/doručením listinnej verzie formuláru (ak nemáte prístup k internetu) tu: Preukázanie poklesu
čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac,
na účely predĺženia splatnosti poistného na sociálne poistenie príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.
(pobočky SP) 

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
1. Mzda, plnenia v súvislosti so zamestnaním a celková cena práce
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 príklady z praxe
Dividendy a max. vymeriavací základ

Súvisiace aktuality
Vláda nebude plošne odpúšťať odvody, pomôže firmám bez príjmov
Prezidentka podpísala možnosť odkladu platby poistných odvodov

Súvisiace dôvodové správy
Dôvodová správa k zákonu č. 68/2020 Z. z. (o sociálnom poistení)

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
68/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
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https://www.socpoist.sk/cestne-vyhlasenie/68510s
https://www.mzdovecentrum.sk/tlacivo-formular/preukazanie-poklesu-cisteho-obratu-alebo-poklesu-prijmov-z-podnikania-a-z-inej-samostatnej-zarobkovej-cinnosti-o-40-a-viac-na-ucely-predlzenia-splatnosti-poistneho-na-socialne-poistenie.htm
https://www.socpoist.sk/kontakty--xly/48023s
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/1-mzda-plnenia-v-suvislosti-so-zamestnanim-a-celkova-cena-prace-pmpp-8-2020.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/priklad-z-praxe/dividendy-a-max-vymeriavaci-zaklad.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/dovodova-sprava/dovodova-sprava-k-zakonu-c-68-2020-z-z.htm
http://www.epi.sk/zz/2020-68

