
Odpočítateľná položka na zdravotnom poistení

Vybraný príklad z praxe: Zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru pred rokom a neuplatňoval si
odpočítateľnú položku. Od roku 2016 by si chcel na ňu uplatniť nárok. Môže si až v roku 2016 začať
uplatňovať odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie? V prípade, že si neuplatní odpočítateľnú
položku mesačne a v rámci ročného zúčtovania mu vznikne preplatok, musí zamestnávateľ podať
opravný prehľad alebo hlásenie?
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Otázka

Zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru pred
rokom a neuplatňoval si odpočítateľnú položku. Od roku
2016 by si chcel na ňu uplatniť nárok. Môže si až v roku
2016 začať uplatňovať odpočítateľnú položku na
zdravotné poistenie? V prípade, že si neuplatní
odpočítateľnú položku mesačne a v rámci ročného
zúčtovania mu vznikne preplatok, musí zamestnávateľ
podať opravný prehľad alebo hlásenie?
Odpoveď

Podľa § 23 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. o
zdravotnom poistení je zamestnanec, ktorý má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky pri výpočte
preddavkov na poistné podľa § 16 ods. 18, povinný túto skutočnosť písomne oznámiť zamestnávateľovi
do ôsmich dní odo dňa vzniku okrem iného pracovného pomeru a zmenu tejto skutočnosti do ôsmich dní
odo dňa jej zmeny. V praxi zdravotné poisťovne akceptujú uplatnenie odpočítateľnej položky aj počas
trvania pracovného pomeru.

Ak si zamestnanec nebude uplatňovať odpočítateľnú položku mesačne, zdravotná poisťovňa v rámci
ročného zúčtovania zdravotného poistenia prizná zamestnancovi, ak splní podmienky na jej nárok,
odpočítateľnú položku. Pri vrátení poistného z dôvodu uplatnenia odpočítateľnej položky nie je
zamestnávateľ povinný podávať opravný prehľad, prípadne hlásenie.
Odpoveď je skrátená, celú odpoveď nájdete v súvisiacich príkladoch z praxe ako prvý príklad "Odpočítateľná položka
na zdravotnom poistení".

Poznámky pod čiarou: 
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Súvisiace odborné články
OTESTUJTE SA: Vplyv priemernej mesačnej mzdy za rok 2014 na veličiny používané v oblasti
sociálneho a zdravotného poistenia v roku 2016
Uplatňovanie odpočítateľnej položky od 1. 1. 2016
Vplyv zvýšenia minimálnej mzdy na sumu odpočítateľnej položky od 1. 1. 2016
Povinne sociálne a zdravotne poistená SZČO
Odpočítateľná položka po novelizácii
Všeobecný vymeriavací základ na účely platenia poistného na sociálne a zdravotné poistenie
OTESTUJTE SA: Odpočítateľná položka po novelizácii
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https://www.mzdovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/jana-repacova
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3115495&f=2
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=4272586&f=2
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/otestujte-sa-vplyv-priemernej-mesacnej-mzdy-za-rok-2014-na-veliciny-pouzivane-v-oblasti-socialneho-a-zdravotneho-poistenia-v-roku-2016.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/uplatnovanie-odpocitatelnej-polozky-od-1-1-2016.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/itemid5745311.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/povinne-socialne-a-zdravotne-poistena-SZCO.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/odpocitatelna-polozka-po-novelizacii.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/vseobecny-vymeriavaci-zaklad-na-ucely-platenia-poistneho-na-socialne-a-zdravotne-poistenie.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/otestujte-sa--odpocitatelna-polozka-po-novelizacii.htm


Súvisiace aktuality
Uplatňovanie odpočítateľnej položky od 1. 1. 2016

Súvisiace príklady z praxe
Zodpovedná osoba
Odpočítateľná položka na zdravotnom poistení
Vysporiadanie vráteného poistného zo zaplateného poistného na zdravotné poistenie

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
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