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Odklad odvodov pre podnikateľov a SZČO
Národná rada SR v piatok schválila ďalšiu novelu zákona o sociálnom poistení ako reakciu
na korona krízu a jej vplyv na zamestnávateľov. V zmysle tejto novely sú zamestnávatelia
a samostatne zárobkovo činné osoby oprávnené odložiť si odvody do sociálnej a zdravotnej
poisťovne za mesiac marec, a to až do konca júla, konkrétne do 31.07.2020. Možnosť
odkladu sa však nevzťahuje na všetkých zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné
osoby, ale iba na tých, ktorým klesli tržby o 40 % v mesiaci marec. Konkrétny spôsob určenia
poklesu tržieb alebo príjmov z podnikania bude určený nariadením vlády. Podnikatelia tak
v prípade odkladu nebudú evidovaní ako neplatiči odvodov, čo by im mohlo komplikovať
snahu o získanie iných príspevkov zakotvených najmä novelou Zákonníka práce.
Tento odklad bude platiť aj v prípade, ak zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná
osoba ako platiteľ poisteného v čase platenia poistného už nie je zamestnávateľom alebo
samostatne zárobkovo činnou osobou. Možnosť odkladu sa však netýka poistného, ktoré síce
platí zamestnanec, ale odvádza ho za neho jeho zamestnávateľ. Takéto poistné je
zamestnávateľ povinný naďalej odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti.
Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu, majú tiež nárok na odklad
povinnosti platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie za týchto zamestnancov.
Zamestnávateľ platí a odvádza príspevky minimálne vo výške 2 % z hrubej mzdy
zamestnanca, pričom podrobnosti o platení príspevkov a lehota splatnosti príspevkov sú
štandardne ustanovené v kolektívnej zmluve. Rovnako štát umožňuje odklad platenia
príspevkov zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca zaradeného
do tretej alebo štvrtej kategórie prác.
Lehoty a termíny, napríklad na prihlasovanie zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov
starobného dôchodkového sporenia a výkazy, sa nemenia. Ak by boli odložené, Sociálna
poisťovňa by nemala aktuálne údaje o poistení zamestnancov, o ich vymeriavacích
základoch, čo by mohol byť problém pri posudzovaní ich nároku na dávky sociálneho
poistenia.
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