
Prezidentka podpísala možnosť odkladu platby poistných odvodov

Možnosť odkladu poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie a preddavkov na zdravotné poistenie za marec pre zamestnávateľov a povinne poistených
SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej
činnosti o 40 % a viac.
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Časť zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných
osôb (SZČO) bude môcť využiť odklad platenia
poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie a preddavkov na
zdravotné poistenie za marec tohto roka. Uhradiť po
novom ich budú môcť až do 31. júla tohto roka. Počíta s
tým novela zákona o sociálnom poistení, ktorú podpísala
prezidentka SR Zuzana Čaputová. Právnu normu
parlament schválil v piatok (3.4.). Rokoval o nej v
skrátenom legislatívnom konaní. 
      Novelu na rokovanie predložilo ministerstvo práce v
reakcii na situáciu okolo nového koronavírusu.

V oblasti sociálneho poistenia a zdravotného poistenia zavádza možnosť odkladu povinnosti pre časť
zamestnávateľov a SZČO zaplatiť poistné na sociálne poistenie, povinné príspevky na starobné
dôchodkové sporenie a preddavky na zdravotné poistenie, pri zamestnávateľoch iba poistné a
preddavky na strane zamestnávateľa, za marec. Po novom ich bude možné zaplatiť v termíne do 31.
júla 2020. Vláda bude môcť zároveň nariadením ustanoviť ďalší odklad povinnosti platenia poistného. 
      Táto možnosť sa bude týkať zamestnávateľov a povinne poistených SZČO, ktorí vykazujú pokles
čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Spôsob
určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa
osobitného predpisu ustanoví vláda nariadením.

      Poistné, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný
odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti. 
      Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu, majú tiež nárok na odklad
povinnosti platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie za týchto zamestnancov v
rovnakom období. Rovnako novela umožňuje odklad platenia príspevkov zamestnávateľa na doplnkové
dôchodkové sporenie za zamestnanca vykonávajúceho prácu zaradenú na základe rozhodnutia orgánu
štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie alebo za
zamestnanca, ktorý je tanečníkom alebo hudobným umelcom hrajúcim na dychovom nástroji.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez
predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Pozn. redakcie:

6. 4. 2020 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vyšiel v Zbierke zákonov pod
číslom 68/2020 Z. z. 
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Súvisiace príklady z praxe
Preplatenie dovolenky, resp. nariadenie čerpania dovolenky

Súvisiace aktuality
Ako treba postupovať pri dávke ošetrovné v prípade podozrenia na koronavírus
Sociálna poisťovňa automaticky – bez žiadosti – predĺži aktuálne začaté 14-dňové OČR-ky
Vláda nebude plošne odpúšťať odvody, pomôže firmám bez príjmov
Prvých 7 opatrení na pomoc ekonomike v čase krízy
Práca nadčas počas mimoriadnej situácie
Zamestnávatelia a SZČO majú dostať odklad platenia poistného do júla 2020
Sociálna poisťovňa – najčastejšie otázky a odpovede AKTUALIZOVANÉ
O príspevky prvej pomoci môžu žiadať ďalšie skupiny – SZČO, s.r.o.

Súvisiace odborné články
Oboznamovanie zamestnancov s BOZP počas vyhlásenia mimoriadnej situácie (aktualizované)

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
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