Právne

Novela zákona o sociálnom poistení
Národnej rade SR bola v II. čítaní po prerokovaní
v parlamentných výboroch predložená novela zákona
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorej cieľom
je zaviesť ročné zúčtovanie sociálneho poistenia.
Ročné zúčtovanie má slúžiť ako efektívny nástroj
na zamedzenie odvodovej optimalizácie subjektov,
ku ktorej v praxi dochádzalo vykazovaním vysokých
odmien v jednom mesiaci a ktorej cieľom bolo
nahradenie vyššieho príjmu zamestnanca počas celého
roka.
Novelou sa zavádza ročné zúčtovanie poistenia
v sociálnom poistení pri rešpektovaní základných
zásad a princípov ustanovených v zákone o sociálnom
poistení. Medzi tieto zásady patrí najmä zásada
spravodlivosti pre všetky subjekty, ktorých sa ročné
zúčtovanie bude týkať, teda aby sa predišlo vzniku
preplatkov alebo nedoplatkov ako výsledku ročného
zúčtovania. Zámerom je zaviesť ročné zúčtovanie čo
najskôr, aby k plateniu preddavkov poistného
na sociálne poistenie došlo za obdobie od januára 2021
a ročné zúčtovanie bolo vykonané v roku 2022.

Október 2018, Deloitte na Slovensku

Súčasťou pripravovanej novely je aj precizovanie
ustanovení týkajúcich sa dávky nemocenského
poistenia – materského, ktoré vyplynulo z potrieb
aplikačnej praxe. Konkrétna zmena sa týka
ustanovenia upravujúceho súbežné poberanie
materského oboma rodičmi na viacero detí súčasne,
kedy sa výslovne umožňuje poberať materské zároveň
otcovi aj matke, pokiaľ nie je dávka materského alebo
rodičovského príspevku poberaná na rovnaké dieťa.
Navrhovaná účinnosť zákona je 1. novembra 2018,
II. čítanie novely však bolo presunuté na novembrovú
schôdzu NR SR, z toho dôvodu nadobudne novela
účinnosť neskôr.
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Ostatné

Sociálna poisťovňa od 1. septembra
2018 nevyžaduje od poistencov
viaceré doklady
S účinnosťou od 1. septembra 2018 nemusia už
poistenci pri vybavovaní svojich záležitostí predkladať
Sociálnej poisťovni nasledujúce doklady a potvrdenia:
•

potvrdenie o nároku na rodičovský príspevok
s cieľom preukázania splnenia podmienok
nároku na materské – v prípade, ak poistenec
sám predmetné potvrdenie nepredloží, Sociálna
poisťovňa si tieto informácie zabezpečí
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej
správy priamo z úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny v rámci vlastnej činnosti,

•

údaje o úmrtí poškodeného, ktorý zomrel
v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby
z povolania – tie si Sociálna poisťovňa overí
z Registra fyzických osôb vedeného Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky,

•

fotokópiu výpisu z obchodného registra,
zo živnostenského registra, prípadne iný doklad
o zriadení zamestnávateľa v konaní o dávke
garančného poistenia, keďže ide o skutočnosť
známu Sociálnej poisťovni z úradnej činnosti,

•

list vlastníctva k nehnuteľnosti pri určovaní
zachovania centra záujmov, ktoré je súčasťou
konania o dávke v nezamestnanosti – Sociálnej
poisťovni postačí len informácia o katastrálnom
území, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza,
na základe ktorej si Sociálna poisťovňa zaobstará
prostredníctvom informačného systému katastra
nehnuteľností údaje o vlastníctve
k nehnuteľnosti.

Zmena oznámenia poistnej udalosti
v Sociálnej poisťovni
Sociálna poisťovňa informuje, že v súvislosti
so znižovaním administratívnej záťaže zamestnávateľov
došlo k revízii tlačiva na oznámenie poistnej udalosti.
Tlačivo je uvedené na stránke Sociálnej poisťovne
v časti Úrazové poistenie – Formuláre.
V súvislosti s touto zmenou už nie je potrebné uvádzať
na uvedenom tlačive údaje o dennom vymeriavacom
základe a rozhodujúcom období poškodeného
zamestnanca.

Ostatné
Študentov na odbornej praxi nie je
potrebné prihlásiť na poistenie
Sociálna poisťovňa informuje zamestnávateľov,
u ktorých praxujú žiaci stredných a študenti vysokých
škôl o tom, že nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne
oznamovacie povinnosti. Praxujúci žiaci a študenti
vysokých škôl sa neprihlasujú do registra poistencov
a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ani sa
za nich neodvádza poistné na sociálne poistenie.
V prípade prihlásenia do poisťovne nie je rozhodujúca
ani skutočnosť, či žiak alebo študent má počas výkonu
praxe nárok na odmenu. V prípade, že žiak strednej školy
vykonáva praktické vyučovanie v zmysle zákona
o odbornom vzdelávaní a príprave alebo študent vysokej
školy praktickú výučbu alebo odbornú prax podľa zákona
o vysokých školách, nemá postavenie zamestnanca.
Z toho dôvodu sa obdobie výkonu odbornej praxe
v budúcnosti žiakom a študentom na dôchodkové účely
nezaráta.

Doktorandi poistné neplatia
Doktorandi pôsobiaci na vysokých školách nemajú žiadne
povinnosti voči Sociálnej poisťovni. To znamená, že sa
nemusia do Sociálnej poisťovne prihlasovať, nemajú
oznamovaciu povinnosť, ani neplatia poistné. Zároveň to
však znamená, že nemajú ani nárok na jednotlivé dávky
zo Sociálnej poisťovne. Vysoká škola, v ktorej doktorand
absolvuje doktorandské štúdium, totiž nemá voči nemu
postavenie zamestnávateľa a ani zo štipendia, ktoré
dostane, si sám neplatí poistné na jednotlivé druhy
sociálneho poistenia.
Na základe uvedeného sa obdobie doktorandského
štúdia doktorandovi neráta ani ako doba poistenia
pre účely nároku na jednotlivé dávky, teda ani
v budúcnosti na dôchodkové dávky. V prípade záujmu
o sociálne poistenie môže doktorand využiť možnosť
prihlásiť sa na dobrovoľné poistenie a platiť si poistné
do Sociálnej poisťovne sám.
Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje na skutočnosť,
že ak doktorand začne počas štúdia vykonávať inú
zárobkovú činnosť, vzniká mu povinnosť voči Sociálnej
poisťovni tak, ako každej inej SZČO na základe
dosiahnutých príjmov podľa daňového priznania
za príslušný kalendárny rok. Ak popri doktorandskom
štúdiu pracuje aj na dohodu o vykonaní práce alebo
na dohodu o pracovnej činnosti, z tejto dohody už tiež
poistné platí.

Preplatok poistného za SZČO sa
automaticky nepresúva ako úhrada
na ďalší mesiac
V prípade, že samostatne zárobkovo činnej osobe
vznikne z rôznych dôvodov preplatok na poistnom,
poistné zaplatené navyše sa automaticky nepresúva
do ďalšieho mesiaca na úhradu poistného. Sociálna
poisťovňa prednostne použije preplatok na úhradu dlhu
za najstaršie obdobie. Ak SZČO chce presunúť preplatok
ako poistné na nasledujúci kalendárny mesiac, musí
o to písomne požiadať príslušnú pobočku Sociálnej
poisťovne. Rovnako môže požiadať o vrátenie preplatku.
Sociálna poisťovňa má na vrátenie preplatku poistného
30 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo odo dňa, keď
sama túto skutočnosť zistí.

O odvodovej povinnosti sa dozvedia
aj SZČO s odloženým daňovým
priznaním
Sociálna poisťovňa vydala informáciu k odvodovej
povinnosti samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO)
s odloženým daňovým priznaním. SZČO, ktorá má
predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, sa
vznik povinného poistenia, jeho trvanie a odvodová
povinnosť prehodnocujú k 1. októbru. Tak isto tomu
bude aj tento rok a SZČO o tieto informácie nemusia
žiadať. Sociálna poisťovňa im do 22. októbra 2018
oznámi vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací
základ a výšku poistného. SZČO, ktorá za predchádzajúci
kalendárny rok dosiahla hranicu príjmu na vznik alebo
pokračovanie povinného poistenia (dosiahla hrubý príjem
z podnikania viac ako 5 472 EUR), bude mať od októbra
nový vymeriavací základ na platenie poistného a novú
mesačnú výšku poistného. Prvýkrát ju uhradí za október
so splatnosťou do 8. novembra 2018.

SZČO vykonávajúca činnosť
platí poistné aj počas poberania
rodičovského príspevku
Sociálna poisťovňa upozorňuje SZČO, ktoré vykonávajú
činnosť a súčasne poberajú rodičovský príspevok, že sú
naďalej povinné platiť poistné v plnej výške. Skutočnosť,
že SZČO vznikol nárok na poberanie rodičovského
príspevku a ani začiatok jeho poberania nemajú vplyv
na povinnosť platenia poistného ani na poistenie

Ostatné
samotné. Poistné na sociálne poistenie SZČO platí
v závislosti od toho, či činnosť vykonáva. Povinnosť platiť
poistné v období poberania rodičovského príspevku
zaniká len v prípade, ak SZČO v tomto čase činnosť
nevykonáva a zároveň toto prerušenie oznámila Sociálnej
poisťovni, čím je povinnosť odvádzať poistné a povinné
poistenie prerušené.

Zaslanie Registračného listu fyzickej
osoby pri nedostupnosti e-Služieb
Sociálna poisťovňa informuje o alternatívnych spôsoboch
predbežného prihlásenia a odhlásenia zamestnancov,
ktoré je možné využiť v prípade, ak elektronický portál
e-Služby nie je momentálne dostupný. Zamestnávateľ
tak môže urobiť prostredníctvom e-mailu, faxu, sms
správy alebo mobilnej aplikácie, ktorú Sociálna poisťovňa
prednostne odporúča. Zároveň upozorňuje, že
po predbežnom prihlásení alebo odhlásení je potrebné
do troch dní potvrdiť uvedené údaje prostredníctvom
Registračného listu fyzickej osoby.

Zvýšenie pokút za neprihlásenie
zamestnanca na sociálne poistenie
Sociálna poisťovňa informovala o zmenách v Sadzobníku
pokút v súvislosti s prihlasovaním zamestnancov, ktoré
sú platné od 1. augusta 2018. Najvyššia pokuta
za oneskorené prihlásenie zamestnanca sa zvýšila
na 16,60 EUR za každý deň omeškania, pričom do konca
júla bola jej výška najviac 3,32 EUR s najnižšou sadzbou
0,30 EUR.
V prípade, že zamestnanec nebol zamestnávateľom
prihlásený vôbec, sa od augusta zmenila maximálna
výška pokuty 6,60 EUR a v súčasnosti je ohraničená
sadzbou 33,20 EUR za každý deň omeškania
s minimálnou sadzbou 0,60 EUR. Výška pokuty sa
vo všeobecnosti odvíja od závažnosti porušenia
povinností ustanovených zákonom a rozhoduje o nej
príslušná pobočka Sociálnej poisťovne.

Katarína Povecová
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Novinky v Deloitte

Analýza dát DPH
taxCube™ je špecializovaný program vyvinutý
spoločnosťou Deloitte, ktorý umožňuje výrazné
zefektívnenie procesu prípravy riadnych aj dodatočných
daňových priznaní k DPH, kontrolných výkazov
a súhrnných výkazov. taxCube™ zjednodušuje
a automatizuje proces prípravy DPH výkazov, znižuje
náklady aj riziko chybovosti a skráti dobu ich prípravy
z dní na hodiny.
taxCube™ vykonáva široké spektrum kontrol
importovaných údajov. taxCube™ rešpektuje Vami
používané IT prostredie, účtovné postupy a metodiku
(použitie menových kurzov, uplatňovanie dobropisov,
nastavenie daňových kódov a pod.). Individuálne
nastavenie programu „šité na mieru“ spoločnosti
vykonajú odborníci z Deloitte.
Prostredie na prípravu výkazov DPH v taxCube™ je
užívateľsky prístupné, prehľadné a jednoduché.
Viac informácií nájdete na www.taxcube.sk.

Spoločnosť Deloitte vyvinula nástroj umožňujúci
hromadne preveriť celý súbor dokladov, ktoré
vstupujú do DPH priznania, súhrnného výkazu
a kontrolného výkazu. Vstupom je dátový súbor
z účtovného systému, ktorý obsahuje detailné
informácie o jednotlivých účtovných dokladoch.
Tím špecialistov spoločnosti Deloitte pripravil viac ako 70
testov, ktoré po nahraní dátového súboru prekontrolujú
správnosť uplatnenia DPH pravidiel a identifikujú
konkrétne účtovné doklady, ktoré môžu byť nesprávne.
Bližšie informácie Vám poskytne Ján Skorka na adrese
jskorka@deloittece.com.

Ján Skorka
jskorka@deloittece.com

Novinky v Deloitte
Maják 2018
Automatizované riešenie pre kontrolu obchodných partnerov
Skúsenosti z daňových kontrol potvrdzujú, že najlepšou obranou pred nevedomým zatiahnutím do daňového
podvodu je včasná a účinná prevencia. Prieskum spoločnosti Deloitte však ukázal, že v tomto smere nie sú
spoločnosti príliš obozretné. Aj preto spoločnosť Deloitte vyvinula vlastnú aplikáciu Maják, ktorá pravidelne
kontroluje verejné registre a vykonáva komplexné testy zadaných dodávateľov a odberateľov.
V prípade potreby, prosím, kontaktujte Jána Skorku na jskorka@deloittece.com.

Ján Skorka
jskorka@deloittece.com

Podujatia spoločnosti Deloitte na Slovensku –
http://kalendar.deloitte.sk/
Zmeny v IFRS 2018 – Seminár – Bratislava
13. november 2018
Deloitte, Digital Park II, Einsteinova 23, 821 09 Bratislava
Registrácia | Viac informácií
Zmeny v IFRS 2018 – Seminár – Košice
14. november 2018
Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice
Registrácia | Viac informácií
Zmeny v IFRS 2018 – Seminár – Bratislava
21. november 2018
Deloitte, Digital Park II, Einsteinova 23, 821 09 Bratislava
Registrácia | Viac informácií
Daňové pracovné raňajky – Bratislava
29. november 2018
Deloitte, Digital Park II, Einsteinova 23, 821 09 Bratislava
Registrácia | Viac informácií
Daňové pracovné raňajky – Žilina
5. december 2018
Villa Nečas, Pri celulózke 3494, 011 61 Žilina
Registrácia | Viac informácií

Novinky v Deloitte
Plánované webcasty spoločnosti Deloitte na Slovensku
http://kalendar.deloitte.sk/
RPA – robotická automatizácia procesov
8. november 2018
Registrácia | Bližšie informácie
Globálne HR trendy
21. november 2018
Registrácia | Bližšie informácie
Automatizácia starostlivosti o zákazníka
12. december 2018
Registrácia | Bližšie informácie
Zamestnanec = digitálny ambasádor
23. január 2019
Registrácia | Bližšie informácie

Deloitte Legal Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs o práve – živých webových prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
Program nadchádzajúcich webcastov nájdete pod nasledovným odkazom: http://www2.deloitte.com/global/
en/pages/about-deloitte/articles/dbriefs-legal.html

Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
Program nadchádzajúcich webcastov nájdete v odkazoch:
Dbriefs Veľká Británia
www.emeadbriefs.com
Globálne Dbriefs
http://www2.deloitte.com/us/en/pages/dbriefs-webcasts/upcoming-webcasts.html

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom informácií uvedených v tejto publikácii sa, prosím, spojte so svojou
kontaktnou osobou z daňového oddelenia spoločnosti Deloitte alebo s jedným z nasledujúcich odborníkov:
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