
Praceneschopnosť zamestnanca s odvodovou úľavou. 
Zamestnanec s odvodovou úľavou má nárok na náhradu príjmu počas prvých 10 kalendárnych dní 

dočasnej pracovnej neschopnosti. Nárok na nemocenské dávky zamestnanec nemá aj v prípade, že mu 

už vzniklo nemocenské poistenie (napr. po uplynutí 12 mesiacov), ale dôvod na poskytnutie dávky 

vznikol pred vznikom poistenia. Denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu sa vypočíta 

z mesačného priemerného  zárobku (vypočítaného z pracovnoprávneho priemeru) tak, že sa tento 

vydelí číslom 30,4167. Nárok na nemocenské a ošetrovné a materské z tohto zamestnania nemá. 
  

Do zdravotnej poisťovne sa oznamuje kódom 1O začiatok a koniec poberania náhrady príjmu pri 

dočasnej pracovnej neschopnosti. V ďalších dňoch PN, a počas celej OČR  a materskej dovolenky nie 

je považovaný za zamestnanca na účely zdravotného poistenia a tieto obdobia sa oznamujú do ZP 

kódom 2N. V tomto období za neho neplatí poistné ani štát – nie je považovaný za poistenca štátu  

z dôvodu podľa §11 ods.7 písm. v) (zamestnanie s odvodovou úľavou)! Ak nie je inde zamestnancom, 

nie je szčo ani poistencom štátu z iného dôvodu stáva sa samoplatiteľom a je povinný prihlásiť 

a odhlásiť sa v ZP ako samoplatiteľ a zaplatiť preddavky za toto obdobie ako samoplatiteľ. 
  
 
 
Nelegálne zamestnávanie. 
Podľa novely zákona o nelegálnom zamestnávaní od 1.11.2013 je nelegálnym zamestnávaním aj 

oneskorené podanie prihlášky, odhlášky do Sociálnej poisťovne v prípade, že zamestnanec vykonáva 

závislú prácu (pracovné pomery, dohody), a to bez ohľadu na to, či prihláška/odhláška bola podaná 

pred začatím alebo po začatí kontroly na nelegálne zamestnávanie. Nelegálnym zamestnávaním je 

aj oneskorené podanie prihlášky/odhlášky pri dodatočnom vzniku/zániku dôchodkového poistenia u  

DoBPŠ a poistení u zamestnancov s odvodovou úľavou (typy 11,12,15,16). Pokuta za nelegálne 

zamestnávanie je vo výške 2.000 až 200.000 €, pri nelegálnom zamestnávaní 2 a viac osôb súčasne 

minimálne 5.000 €. 
  
 
Tabuľka platenia poistného z dividend 
  

Účtovné obdobie začalo medzi 1.1.2011 

a 31.12.2012 

Začalo v r.2013 a neskôr  

Dividendy vyplatené v roku 2013 2014 2013 2014 

Sadzba 10 / 5% 10 / 5% 14 % 14 % 

Odpočet  393 402,50 - - 

Maximálny VZ 47160 

v súbehu 

48300 

v súbehu 

 47160 

v súbehu 

48300 

v súbehu +z dividend 

Oznamovaciu povinnosť plní Poberateľ dividendy Platiteľ dividendy 

Termín oznámenia sumy za rok 31.5.2014 31.5.2015 - 

Oznámenie do ZP pri výplate   - - Do 8. dňa nasl. mesiaca 
Preddavok sadzba - - 14 % 

Preddavok splatnosť - - Do 8. dňa nasl. mesiaca 
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