Možnosť posunu splatnosti
poistného na sociálne poistenie za
jún 2020

V súvislosti so situáciou ohľadne pandémie spôsobenej koronavírusom vláda SR
vydala ďalšie nariadenie, ktorým umožňuje posunutie termínu splatnosti odvodu
poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie (Nariadenie vlády SR
č. 172/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 131/2020 Z. z.).
Poistné na sociálne poistenie za mesiac jún 2020, ktoré je spravidla splatné do 8. dňa nasledujúceho
mesiaca (pre SZČO a dobrovoľne poistené osoby), resp. v prípade zamestnávateľov je spravidla
splatné do dňa určeného na výplatu príjmov zamestnancom, sa v zmysle uvedeného nariadenia posúva
a je splatné do 31. decembra 2020.
Pozor, možnosť posunutia lehoty splatnosti sa však týka iba tých subjektov (t.j. zamestnávateľ
alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná
osoba), ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej
zárobkovej činnosti určený podľa osobitného predpisu (Nariadenie vlády SR č. 76/2020 Z. z. v znení
neskorších zmien) o 40% a viac, za mesiac, za ktorý sa poistné platí.
Možnosť odkladu odvodov sa týka zamestnávateľov iba v časti ich odvodov za zamestnávateľa, avšak
netýka sa časti poistného, ktoré odvádza zamestnávateľ za zamestnanca, kde naďalej platia pôvodné
termíny splatnosti.
Obdobne sa táto možnosť posunutia lehoty splatnosti do 31. decembra 2020 týka aj poistného za marec
2020 a máj 2020 a to za rovnakých podmienok preukázania poklesu čistého obratu alebo poklesu
príjmov z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti o 40 % a viac.
Povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie trvá aj, ak v čase platenia poistného už platiteľ poistného
nie je zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou
samostatne zárobkovo činnou osobou.
Spôsob určenia poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov je v potrebné vyplniť v elektronickej alebo
listinnej verzii formuláru pre preukázanie poklesu tržieb na účely odkladu odvodov za jún 2020 a
obratom elektronicky alebo listinne odoslať do Sociálnej poisťovne. Vzor čestného vyhlásenia nájdete
na stránkach sociálnej poisťovne https://www.socpoist.sk/cestne-vyhlasenie-jun-2020/68740s.

Ak potrebujete ďalšie vysvetlenia k uvedeným
opatreniam prípadne pomoc s ich realizáciou, je Vám
tím advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND
PARTNERS, s.r.o. pripravený pomôcť.
Neváhajte sa na nás obrátiť!
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Oprávnenie na poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva (advokátskych služieb) v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o
advokácii v znení neskorších predpisov vzniklo na základe zápisu spoločnosti do príslušného zoznamu vedeného SAK so sídlom Kolárska
4, 813 42 Bratislava, Slovenská republika.
Spoločnosť poskytuje advokátske služby v súlade s ustanoveniami zákona č. 586/2003 Z.z. v platnom znení a v súlade s príslušnými
predpismi SAK na základe zmlúv s klientmi, ktoré sa spravujú slovenským právom. V prípade poskytovania služby pre zahraničné osoby je
príslušným súdom slovenský súd príslušný podľa miesta sídla spoločnosti v súlade so slovenskými právnymi predpismi.
Zodpovednosť za škodu spôsobenú spoločnosťou pri poskytovaní právnych služieb je upravená zákonom č. 586/2003 Z.z.
Zodpovednosť spoločnosti za škodu je poistená poisťovateľom Starr Europe Insurance Limited, sídlo poisťovateľa: Dragonara Business
Centre, 5th Floor, Dragonara Road, St. Julians STJ 3141, Maltská republika, registračné číslo: C 85380, konajúca v Slovenskej republike
prostredníctvom organizačnej zložky STARR EUROPE INSURANCE LIMITED, pobočka poisťovne z iného členského štátu. Organizačná
zložka je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 6332/B, s registrovaným sídlom na adrese:
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poistného plnenia: 15 000 000 EUR na jednu a spolu na všetky poistné udalosti počas doby trvania.
Spoločnosť poskytuje služby za odmenu, ktorej výška a forma sú dohodnuté zmluvne pred začatím poskytovania služieb v súlade s
vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z.z. v platnom znení.
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