
Upozornenie pre SZČO: Pri prerušení poistenia majú naďalej voči
Sociálnej poisťovni oznamovaciu povinnosť

Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré v uplynulých dňoch dostali zo Sociálnej poisťovne informáciu o
vzniku alebo zániku povinného sociálneho poistenia, prípadne o zmene vymeriavacieho základu, nemajú
v tejto súvislosti voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti. Výnimkou sú SZČO, ktoré v
čase posudzovania povinnosti platiť poistné k 1. júlu 2016 mali prerušené sociálne poistenie.
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Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré v uplynulých
dňoch dostali zo Sociálnej poisťovne informáciu o vzniku
alebo zániku povinného sociálneho poistenia, prípadne o
zmene vymeriavacieho základu, nemajú v tejto súvislosti
voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti.
Nemusia sa teda prihlasovať ani odhlasovať. Ich
povinnosťou je len zaplatiť poistné včas a v správnej
výške.
Výnimkou sú však samostatne zárobkovo činné osoby
(SZČO), ktoré v čase posudzovania povinnosti platiť
poistné k 1. júlu 2016 mali prerušené sociálne poistenie –
tieto SZČO naďalej majú oznamovacie povinnosti voči
Sociálnej poisťovni v súvislosti s prerušením ich povinného sociálneho poistenia.

Ide o tri životné situácie SZČO, ktorým trvajú oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni:

1. SZČO, ktoré mali prerušené poistenie a poistenie im zaniklo k 30. júnu 2016
2. SZČO, ktorým poistenie pokračuje aj po 30. júni 2016 a majú ho prerušené
3. SZČO, ktorým vzniklo poistenie od 1. júla 2016 a k tomuto dátumu existuje dôvod prerušenia

poistenia

Príklady: SZČO - prerušenie živnosti
1. SZČO, ktoré mali prerušené poistenie a poistenie im zaniklo k 30. júnu 2016

SZČO, ktoré k 1. júlu 2016 mali prerušené sociálne poistenie z dôvodu pozastavenia činnosti,
prevádzkovania živnosti alebo z dôvodu výkonu väzby či výkonu trestu odňatia slobody a ktoré oznámili
toto prerušenie Sociálnej poisťovni a zároveň ich Sociálna poisťovňa informovala o zániku poistenia k 30.
júnu 2016, majú povinnosť oznámiť zánik prerušenia poistenia. Túto povinnosť si majú splniť v pobočke
Sociálnej poisťovne prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby – prerušenie, a to do 30 dní od
zániku poistenia, teda do 1. augusta 2016.

Ak oznámili Sociálnej poisťovni prerušenie poistenia z týchto dôvodov:

od 11. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby alebo potreby osobnej a
celodennej starostlivosti o dieťa,
z dôvodu nároku na rodičovský príspevok a súčasného nevykonávania činnosti alebo
z dôvodu trvania dočasnej pracovnej neschopnosti po uplynutí 52 týždňov

Upozornenie pre SZČO: Pri prerušení poistenia majú naďalej voči Sociálnej poisťovni oznamovaciu
povinnosť

Stránka 1 / 2

https://www.mzdovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/socialna-poistnovna
http://www.socpoist.sk/ext_dok-poistne-12122013-2014-rlfo/56492c


a Sociálna poisťovňa im oznámila zánik poistenia k 30. júnu 2016, rovnako je ich povinnosťou oznámiť
zánik prerušenia poistenia na uvedenom tlačive, a to do 8. dní od zániku poistenia.
2. SZČO, ktorým poistenie pokračuje aj po 30. júni 2016 a majú ho prerušené

Počas prerušenia poistenia SZČO poistné neplatia. Sociálna poisťovňa im oznamuje trvanie povinného
poistenia, vymeriavací základ a poistné na základe dosiahnutého príjmu z rok 2015, aby po zániku
prerušenia vedeli, v akej výške majú poistné platiť. SZČO sú povinné podľa konkrétneho dôvodu
prerušenia buď v lehote do 30 dní alebo v lehote do 8 dní oznámiť Sociálnej poisťovni aj skončenie
prerušenia poistenia prostredníctvom Registračného listu FO – skončenie prerušenia.
3. SZČO, ktorým vzniklo poistenie od 1. júla 2016 a k tomuto dátumu existuje dôvod prerušenia poistenia

Tieto SZČO sú povinné podľa konkrétneho dôvodu prerušenia poistenia buď do 30 dní od vzniku
poistenia (teda do 1. augusta 2016) alebo v lehote do 8 dní od vzniku poistenia (teda do 11. júla 2016),
oznámiť Sociálnej poisťovni prerušenie poistenia prostredníctvom Registračného listu FO – prerušenie.
Takýmto SZČO sa prerušuje povinné poistenie od 1. júla 2016.

Poznámky pod čiarou: 
Autor: Sociálna poisťovňa

Súvisiace príklady z praxe
Vplyv podania dodatočného daňového priznania na vznik a zánik povinného sociálneho poistenia
Príjem počas prerušeného poistenia
Zodpovedná osoba

Súvisiace aktuality
Povinné sociálne poistenie SZČO od 1. júla 2016

Súvisiace odborné články
Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne od 1. 7. 2016
Povinné sociálne poistenie samostatne zárobkovo činných osôb od 1. júla 2016
Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne
zárobkovo činnej osoby
Vymeriavací základ na platenie poistného a výpočet poistného na povinné sociálne poistenie
Poistné na povinné sociálne poistenie podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

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