Zmeny v Zákone č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení
prijaté v dôsledku vyhlásenej mimoriadnej situácie/núdzového
stavu/výnimočného stavu v súvislosti s pandémiou

COVID-19
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NEMOCENSKÉ DÁVKY

§ 293er Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
•

Zamestnancovi, ktorý bol v čase trvania mimoriadnej situácie (MS) v súvislosti s ochorením COVID-19 uznaný
za dočasne práceneschopného (PN) z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, vzniká nárok
na nemocenské dávky od prvého dňa dočasnej PN

•

Výška náhrady príjmu zodpovedá 55% denného vymeriavacieho základu (DVZ)

•

Náhrada príjmu je vyplácaná od prvého dňa vo forme nemocenskej dávky Sociálnou poisťovňou (SP)
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OŠETROVNÉ (OČR)

§ 39 ods. 1 písm. b) Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
•

Nárok na ošetrovné vzniká osobám, ktoré sa budú starať o dieťa do 11 rokov veku alebo dieťa do 18
rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ktorému bolo nariadené
karanténne opatrenie z dôvodu uzatvorenia školského alebo predškolského zariadenia, a to nasledovne:
•

OČR bude vyplácané vo výške 55% denného vymeriavacieho základu počas celého obdobia
karantény a izolácie

•

OČR bude vyplácané počas celej doby uzatvorenia školských a predškolských zariadení
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Odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40%

§ 293ew Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
•

Poistné pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a poistného,
ktoré platí zamestnávateľ za obdobie marec a máj 2020, je splatné do 31. decembra 2020 v prípade poklesu ich tržieb o
viac ako 40%, pričom spôsob určenia poklesu tržieb (t.j. čistého obratu) je na základe nariadenia vlády nasledovný:
•

pri zisťovaní poklesu tržieb sa porovnávajú tržby aktuálneho mesiaca roku 2020 s tržbou rovnakého mesiaca roku 2019 alebo
s mesačným priemerom tržieb za rok 2019 (ak podnikali celý rok 2019), a následne sa vypočíta percento poklesu obratu

•

v prípade, že zamestnávateľ alebo SZČO nevykonávali činnosť v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka 2019, si výšku
tržieb za aktuálny mesiac porovnajú s výškou tržieb za február 2020

•

Poistné, ktoré platí zamestnanec, a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných
termínoch splatnosti

•

Vláda SR nariadením ustanoví ďalšie obdobie, na ktoré sa nebude vzťahovať pôvodná splatnosť poistného podľa § 143 zákona
o sociálnom poistení, pričom
•

v prípade, že zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO nezaplatia poistné ani v novom termíne splatnosti určenom
nariadením vlády, Sociálna poisťovňa im môže povoliť splátky tohto poistného bez úroku

•

ak zamestnávateľ a SZČO zaplatia toto poistné v novom termíne splatnosti určenom nariadením vlády, nebudú im plynúť

sankcie
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Odpustenie povinnosti zaplatiť poistné za apríl 2020*

§ 293ex Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

•

Zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne
zárobkovo činná osoba (SZČO) nie sú povinní zaplatiť poistné za apríl 2020, ak v tomto mesiaci
mali povinne uzatvorenú prevádzku na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (opatrenie pri
ohrození verejného zdravia č. OLP/2777/2020) najmenej na 15 dní

•

Odpustenie povinnosti zaplatiť poistné za apríl 2020 sa nevzťahuje na poistné, ktoré platí
zamestnanec a odvádza ho jeho zamestnávateľ. Toto poistné je zamestnávateľ naďalej povinný odviesť v
pôvodných termínoch splatnosti.

•

Nariadením vlády bude možné ustanoviť tiež:
o iné obdobie, za ktoré zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená
SZČO nie sú povinní zaplatiť poistné
o podmienky, za ktorých nie sú povinní zaplatiť poistné, a spôsob preukázania ich splnenia

•

Uzatvorenie prevádzky preukáže zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo
poistená SZČO čestným vyhlásením. Čestné vyhlásenie predloží Sociálnej poisťovni najneskôr do
ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý nie je povinná
zaplatiť poistné.
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*Vrátane doplnkového dôchodkového sporenia zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu.
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Obsah tohto dokumentu je chránený autorskými právami. Použitie textov a obrázkov, dokonca aj výťahov z nich bez písomného súhlasu agentúry SARIO je porušením ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon a je
preto nelegálne. To platí najmä pre ich reprodukciu, prenos alebo použitie v elektronických systémoch. Obsah tejto prezentácie nemôže byť, ani čiastočne, kopírovaný pre komerčné účely, rozširovaný, menený, alebo
poskytovaný tretím osobám. Upozorňujeme, že niektoré z obrázkov v tejto prezentácii môžu podliehať autorským právam tretích osôb.
Cieľom tohto materiálu nie je poskytnúť vyčerpávajúci prehľad o všetkých opatreniach prijatých v súvislosti s pandémiou COVID-19. Informácie a materiály poskytované agentúrou SARIO majú výlučne informatívny charakter.
SARIO nenesie zodpovednosť za ich úplnosť alebo presnosť. SARIO neposkytuje stanoviská ani výklady k predmetným opatreniam. Pre bližšie informácie je vhodné obrátiť sa na subjekt zodpovedný za implementáciu alebo
administráciu daného opatrenia.
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