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Simulovaná kontrola sociálneho
a zdravotného poistenia

Za prvý polrok 2016 vykonala
Sociálna poisťovňa 9 155
kontrol zamestnávateľov
a fyzických osôb.

Na základe kontrol
vykonaných Sociálnou poisťovňou
v prvom polroku 2016 bolo
zaplatené dodatočné poistné
vo výške niekoľko miliónov EUR.

VEDELI STE, ŽE:
Slovensko patrí v rámci
krajín Európskej únie medzi
krajiny s najvyšším počtom
cezhraničných pracovníkov, ktorí
denne prekračujú hranice za
účelom výkonu práce a to 5.6%
z pracovne aktívneho
obyvateľstva.

Medzinárodná spolupráca
v oblasti sociálneho poistenia je
v súčasnosti veľmi aktuálnou
témou a prístup inštitúcií
sociálneho zabezpečenia
v rámci EÚ je čoraz prísnejší
a koordinovanejší.

Máte otázky k správnemu výpočtu a odvádzaniu odvodov na sociálne
a zdravotné poistenie?
Vysielate zamestnancov do zahraničia na projekty/pracovné cesty
a neviete do ktorého sociálneho a zdravotného systému majú
zamestnanci prispievať?

Máte cezhraničných zamestnancov, ktorí pravidelne dochádzajú
do práce/vykonávajú pracovnú činnosť resp. majú uzatvorené
pracovné zmluvy v dvoch resp. viacerých krajinách?
Máte zahraničných zamestnancov s ktorými máte uzatvorenú
pracovnú zmluvu, avšak prácu vykonávajú zo svojej domovskej
krajiny (tzv. práca z domu)?
Týkajú sa otázky vyššie aj Vašej spoločnosti?

ČO VÁM VIEME PONÚKNUŤ?

•
•
•

Osobné stretnutie za účelom oboznámenia sa so situáciou sociálneho
a zdravotného poistenia vo Vašej spoločnosti,
Zhodnotenie situácie na základe osobného stretnutia a identifikovanie
rizikových oblastí,
Vykonanie simulovanej kontroly sociálneho a zdravotného poistenia
v zmysle SR a medzinárodnej legislatívy a príprava finálneho výstupu
identifikujúceho rizikové oblasti (“red-flag report“), ich významnosť
a návrhy ich riešenia.ti, ich významnosť a návrhy ich riešenia.
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