
 

 
 

 
 

Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej 
samostatnej zárobkovej činnosti o  40 % a viac, na účely predĺženia splatnosti 

poistného na sociálne poistenie za kalendárny mesiac marec 2020 na základe § 293ew 
zákona č. 461/2003 Z. z.  o sociálnom poistení v znení zákona č. 68/2020 Z. z. 

          
  

 Zamestnávateľ1  

Názov/meno a priezvisko v prípade FO:................................................................................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu zamestnávateľa:...................................................................... 

Variabilný symbol: ..................................................................................................................................... 

IČO:........................................................................................................................................................... 

Miestne príslušná pobočka: ...................................................................................................................... 

Sídlo zamestnávateľa/adresa trvalého pobytu v prípade FO................................................................... 

Email/číslo telefónu:.................................................................................................................. 

 

 Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)1 

Meno a priezvisko::.................................................................................................................................... 

Rodné číslo: .............................................................................................................................................. 

Variabilný symbol: ..................................................................................................................................... 

Miestne príslušná pobočka: ...................................................................................................................... 

Adresa trvalého pobytu:............................................................................................................................. 

Email/číslo telefónu:.................................................................................................................. 

 
Zaslaním tohto formuláru čestne prehlasujem, že v mesiaci marec 2020  som ako  

 Zamestnávateľ1 

 SZČO1  

vykázal (a) pokles čistého obratu podľa § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona 
č. 333/2014 Z. z. alebo príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa 
§ 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„tržba“) o  40 % a viac. 

 
Ako zamestnávateľ zároveň oznamujem, že pokles tržieb som určil spôsobom2, že som porovnal 
výšku tržieb za  mesiac marec 2020  

 s výškou tržieb za mesiac marec 20191  

 s mesačným priemerom tržieb za rok 20191 

 s výškou tržieb za mesiac február 20201 

 

Ako SZČO zároveň oznamujem, že pokles tržieb som určil (a) spôsobom2, že som porovnal (a) výšku 
tržieb za  mesiac marec 2020  

 s výškou tržieb za mesiac marec 20191  

 s mesačným priemerom tržieb za rok 20191 

 s výškou tržieb za mesiac február 20201 

 
 
Poučenie: 

 
Odklad splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len 

„poistné“) sa týka zamestnávateľov v časti poistného za zamestnávateľa a povinne poistených SZČO, 
ktorí vykazujú v dôsledku mimoriadnej situácie pokles čistého obratu alebo pokles príjmov 
z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Upozorňujeme, že zmena sa týka 
poistného  za kalendárny mesiac marec 2020  a zamestnávateľ je naďalej povinný odvádzať poistné, 
ktoré platí zamestnanec a odvádza ho za neho zamestnávateľ, v pôvodných termínoch splatnosti. 
Povinnosť vykazovať poistné sa nemení a zamestnávatelia musia predložiť výkaz poistného 
v pôvodných termínoch. Pôvodné termíny platia aj pre plnenie prihlasovacích a oznamovacích 
povinností zamestnávateľa. 



Spôsob určenia poklesu čistého obratu podľa osobitného predpisu a príjmov z podnikania 
a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu je určený nariadením vlády 
Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. z 9. apríla 2020 o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a 
príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. 

 Ak zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO zaplatia poistné za marec 2020 v novom 
termíne splatnosti do 31. júla 2020, teda včas a v správnej výške, Sociálna poisťovňa im  penále 
nepredpíše. V prípade, ak  zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO nezaplatia poistné za marec 
2020 ani do 31. júla 2020, Sociálna poisťovňa im môže povoliť splátky dlžnej sumy poistného, ktorú 
nezvýši o úrok. 

Na účely posúdenia nároku na nemocenskú alebo dôchodkovú dávku sa poistné za mesiac 
marec 2020 do uplynutia nového termínu splatnosti, t. j. do 31. júla 2020 považuje za zaplatené (to 
neplatí, ak poistné za mesiac marec 2020 nebude zaplatené do 31. júla 2020). Príjemca dávky, ktorý 
nezaplatí poistné do uplynutia termínu predĺženej splatnosti, bude povinný vrátiť dávku alebo jej časť 
odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak je vyššia ako 5 eur. 

 
V prípade, že ste uviedli Váš email, Sociálna poisťovňa Vám zašle informáciu o zapracovaní 

predĺženej lehoty  splatnosti poistného za marec 2020.  
 

Formulár  je možné doručiť Sociálnej poisťovni podpísaný poštou na adresu príslušnej 
pobočky Sociálnej poisťovne, prípadne doručiť do schránky Sociálnej poisťovne nachádzajúcej sa v jej 
priestoroch. 
 

Vyhlásenie: 

Som si vedomý skutočnosti, že nepravdivé čestné vyhlásenie zakladá skutkovú podstatu 
priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov.  

Súhlasím, aby  údaje uvedené vo formulári  boli použité a spracované v informačnom systéme 
Sociálnej poisťovne v súlade s účelom, pre ktorý boli poskytnuté podľa zákona č. 461/2003  Z. z. 
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.  
 
 
 
 
 
V .................................. dňa ........................................                          ..................................................................... 

      podpis  

 

 
 
1 označte krížikom aktuálnu skutočnosť  

2 spôsob učenia poklesu tržieb upravuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. z 9. apríla 2020 o 
spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. 

 

 


