Zamestnávatelia a SZČO pozor –
nezabudnite zaplatiť odložené poistné na
sociálne poistenie

30.09.2021
V čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 vláda SR postupne schválila
možnosť pre zamestnávateľa, ako aj SZČO požiadať o posunutie termínov splatnosti odvodov poistného na
sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 a to za niektoré mesiace
v roku 2020 a v roku 2021.
Možnosť posunutia splatnosti poistného na sociálne poistenie sa týkala poistného za nasledovné mesiace:
Poistné na sociálne poistenie

Nový termín

za mesiac

splatnosti poistného

marec 2020

do 30.09.2021

máj 2020

do 31.12.2021

jún 2020

do 31.03.2022

júl 2020

do 30.06.2022

december 2020

do 30.09.2022

január 2021

do 31.12.2022

február 2021

do 31.03.2023

marec 2021

do 30.06.2023

apríl 2021

do 30.09.2023

máj 2021

do 31.12.2023

Povinnosť zaplatiť 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. To znamená, že ak aj zamestnávateľ alebo SZČO neskôr ukončil svoju podnikateľskú
činnosť, jeho povinnosť zaplatiť poistné na sociálne poistenie za odložené mesiace, v ktorých ešte činnosť
vykonával, mu nezaniká a teda je povinný doplatiť odložené sumy poistného.
Odložené poistné za prvý mesiac pandémie, t. j. poistné za marec 2020 je potrebné zaplatiť najneskôr
do 30. septembra 2021 – túto povinnosť majú tak zamestnávatelia ako aj SZČO, ktorí požiadali sociálnu
poisťovňu o odklad zaplatenia poistného za marec 2020.
Pri úhrade odloženého poistného za marec 2020 je potrebné uviesť správny špecifický symbol 032020 a správny
variabilný symbol, číslo bankového účtu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, ktoré je možné nájsť aj na web
stránkach
Sociálnej
poisťovne
https://www.socpoist.sk/cisla-uctov-pobociek-socialnej-poistovne-v-statnejpokladnici/719s.

Ak zamestnávateľ a SZČO neuhradí platbu odloženého poistného za marec 2020 do 30.09.2021, Sociálna
poisťovňa bude zo zákona povinná predpísať aj penále za dni omeškania, čím sa dlžná suma ešte zvýši a bude
dlžnú sumu poistného a penále vymáhať.
V prípade, ak zamestnávateľ a SZČO nie sú schopní odložené poistné zaplatiť ani v tejto dodatočnej odloženej
lehote splatnosti, podľa informácií zo Sociálnej poisťovne, môžu písomne požiadať o splátkový kalendár.
O splátkový kalendár je možné požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne. Jednou z podmienok pre povolenie
splátok je však zaplatenie posledného poistného ku dňu rozhodovania o povolení splátok dlžných súm.
Ďalšie informácie je možné nájsť aj na stránkach Sociálnej poisťovne https://www.socpoist.sk/som-dlznik-/56998s.
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