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130
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 30. marca 2012
o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení
preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o roènom
zúètovaní poistného a povinnostiach pri roènom zúètovaní poistného a o vzore roèného
zúètovania poistného na verejné zdravotné poistenie

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod¾a § 19 ods. 23 a § 20 ods. 7 zákona è. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona
è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov (ïalej
len zákon) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:
Podrobnosti o vykazovaní preddavkov
na poistné na verejné zdravotné poistenie
§1
(1) Pri vykazovaní preddavkov na poistné na verejné
zdravotné poistenie (ïalej len poistné), ak ide o fyzickú osobu, sa uvádzajú tieto údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu a obchodné meno, ak je odliné ako meno a priezvisko,
b) obdobie, za ktoré sa platia preddavky na poistné,
c) rodné èíslo, identifikaèné èíslo organizácie (IÈO), daòové identifikaèné èíslo organizácie (DIÈ), ak ich má
fyzická osoba pridelené,
d) celkový príjem, ktorý je predmetom výpoètu vymeriavacieho základu,
e) celková suma preddavku na poistné,
f) èíslo úètu platite¾a poistného v banke alebo poboèke
zahraniènej banky (ïalej len banka),1) z ktorého sú
uhrádzané preddavky na poistné,
g) kód zdravotnej poisovne,
h) meno a priezvisko osoby zodpovednej za správnos
údajov, jej èíslo telefónu, èíslo faxu alebo e-mailová
adresa.
(2) Pri vykazovaní preddavkov na poistné, ak ide
o právnickú osobu okrem platite¾a poistného pod¾a
§ 11 ods. 1 písm. d) zákona, sa uvádzajú tieto údaje:
a) obchodné meno, právna forma, sídlo platite¾a poistného (názov ulice, orientaèné èíslo, potové smerové
èíslo, názov obce a tátu),
b) obdobie, za ktoré sa platia preddavky na poistné,
c) identifikaèné èíslo organizácie (IÈO), daòové identifikaèné èíslo organizácie (DIÈ),
d) èíslo úètu platite¾a poistného v banke,1) z ktorého sú
uhrádzané preddavky na poistné,
e) kód zdravotnej poisovne,
1

f) meno a priezvisko osoby zodpovednej za správnos
údajov, jej èíslo telefónu, èíslo faxu alebo e-mailová
adresa.
(3) Pri vykazovaní preddavkov na poistné, ak ide
o platite¾a poistného, ktorým je zamestnávate¾, sa okrem údajov uvedených v odseku 1 alebo 2 uvádzajú aj
tieto údaje:
a) deò, ktorý je urèený na výplatu príjmov zamestnancov,
b) celkový poèet dní, za ktoré je vypoèítaný a platený
preddavok na poistné, v èlenení pod¾a sadzieb poistného,
c) vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 1 a 4 zákona za
vetkých poistencov,
d) poèet zamestnancov, za ktorých sa platí preddavok
na poistné, v èlenení pod¾a sadzieb poistného,
e) sadzba poistného v èlenení na sadzbu pre zamestnanca a zamestnávate¾a,
f) celková suma preddavku na poistné pod¾a výky
sadzby poistného v èlenení na sumu preddavku na
poistné platenú zamestnancom a zamestnávate¾om,
g) zoznam poistencov, za ktorých je platený preddavok
na poistné, v èlenení na
1. poradové èíslo,
2. rodné èíslo poistenca,
3. poèet dní, za ktoré je vypoèítaný a platený preddavok na poistné,
4. celkovú výku príjmu, na ktorého vyplatenie vznikol zamestnancovi nárok,
5. príjem zamestnanca, ktorý je predmetom výpoètu
vymeriavacieho základu,
6. vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 1 a 4 zákona,
7. sadzbu poistného v èlenení na sadzbu pre zamestnanca a zamestnávate¾a,
8. sumu preddavku na poistné v èlenení na sumu
preddavku platenú zamestnancom a zamestnávate¾om.
(4) Údaje pod¾a odseku 1 sa vzahujú na fyzickú osobu, ktorá je
a) zamestnávate¾om a vykazuje údaje pod¾a § 20 ods. 1
zákona,
b) samostatne zárobkovo èinnou osobou a vykazuje
údaje pod¾a § 20 ods. 2 zákona.

) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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§2
(1) Preddavok na poistné pod¾a § 20 ods. 4 a 5 zákona
(ïalej len dohadný preddavok) môe zdravotná poisovòa vykáza voèi platite¾ovi poistného, ktorým je
a) zamestnávate¾, ak
1. nevykázal do èasu, v ktorom dochádza k urèeniu
dohadného preddavku, skutoènú výku preddavkov na poistné,
2. má minimálne jedného zamestnanca  poistenca
príslunej zdravotnej poisovne,
3. má stále povinnos vykazova preddavky na poistné,
4. prísluná zdravotná poisovòa nepozná skutoènú
výku preddavkov na poistné,
5. v èase, v ktorom dochádza k urèeniu dohadného
preddavku, u uplynula doba urèená na vykázanie výky preddavkov na poistné,
b) samostatne zárobkovo èinná osoba alebo platite¾ poistného pod¾a § 11 ods. 2 zákona, ak
1. nevykázal do èasu, v ktorom dochádza k urèeniu
dohadného preddavku, skutoènú výku preddavkov na poistné,
2. prísluná zdravotná poisovòa nemá informáciu
o tom, e poistné je povinný plati iný platite¾ poistného pod¾a § 11 zákona,
3. má stále povinnos vykazova preddavky na poistné,
4. prísluná zdravotná poisovòa nepozná skutoènú
výku preddavkov na poistné, prièom informácia
o výke preddavkov na poistné sa nedá zisti ani
z údajov poskytovaných subjektmi pod¾a § 29b
ods. 6 a 14 zákona,
5. v èase, v ktorom dochádza k urèeniu dohadného
preddavku, u uplynula doba urèená na vykázanie výky preddavkov na poistné.
(2) Dohadný preddavok sa vykazuje takto:
a) pre zamestnanca vo výke urèenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. a) zákona] z priemernej mesaènej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej
republiky uvedenej v § 13 ods. 9 písm. a) zákona (ïalej len priemerná mesaèná mzda),
b) pre samostatne zárobkovo èinnú osobu vo výke urèenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c) zákona] z priemernej mesaènej mzdy,
c) pre zamestnávate¾a vo výke urèenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. d) zákona] zo súèinu priemernej mesaènej mzdy a poètu zamestnancov v príslunom kalendárnom mesiaci,
d) pre platite¾a poistného pod¾a § 11 ods. 2 zákona vo
výke urèenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1
písm. e) zákona] z priemernej mesaènej mzdy.
(3) Ak prísluná zdravotná poisovòa má informáciu
o tom, e v èase, za ktorý sa dohadný preddavok urèuje,
je platite¾ poistného pod¾a § 11 ods. 1 písm. a) a c) zákona alebo platite¾ poistného pod¾a § 11 ods. 2 zákona osoba so zdravotným postihnutím pod¾a § 12 ods. 2 zákona,
pouije sa zníenie sadzby pod¾a § 12 ods. 1 zákona.
(4) Ak bol zamestnanec zamestnaný iba èas obdobia, dohadný preddavok sa pomerne zniuje. Ak bol
platite¾ poistného pod¾a § 11 ods. 1 písm. b) zákona alebo platite¾ poistného pod¾a § 11 ods. 2 zákona evidovaný ako takýto platite¾ iba èas obdobia, dohadný preddavok sa pomerne zniuje.
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§3
Podrobnosti o platení preddavkov na poistné,
preplatkov a nedoplatkov
(1) Platba preddavkov na poistné a nedoplatkov (ïalej len platba) bezhotovostným prevodom z úètu platite¾a poistného pod¾a § 11 ods. 1 písm. a) a c) zákona
alebo platite¾a poistného pod¾a § 11 ods. 2 zákona sa
oznaèí
a) variabilným symbolom urèeným zdravotnou poisovòou,
b) pecifickým symbolom v tvare RRRRMM alebo
MMRRRR, kde RRRR oznaèuje prísluný rok a MM
oznaèuje obdobie (mesiac), za ktoré sa platba uhrádza, ak ide o nedoplatok po lehote splatnosti.
(2) Platba potovou poukákou sa oznaèí ako pri platbe bezhotovostným prevodom z úètu platite¾a poistného pod¾a § 11 ods. 1 písm. a) a c) zákona alebo platite¾a
poistného pod¾a § 11 ods. 2 zákona pod¾a odseku 1. Pri
tomto spôsobe platby, ak ide o fyzickú osobu, sa uvedie
aj meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu alebo
miesto prechodného pobytu, pri právnickej osobe sa
uvedie obchodné meno alebo sídlo platite¾a poistného.
(3) Výsledok roèného zúètovania pod¾a § 5 ods. 9
môe prísluná zdravotná poisovòa zasiela potovou
poukákou alebo bezhotovostným prevodom na úèet
platite¾a poistného.
Podrobnosti o roènom zúètovaní poistného
§4
(1) Roèné zúètovanie poistného sa vykoná najmä za
poistenca, ktorý sa v rozhodujúcom období povaoval za
a) zamestnanca a v rozhodujúcom období v niektorom
mesiaci jeho príjem presiahol trojnásobok priemernej mesaènej mzdy,
b) zamestnanca a v rozhodujúcom období jeho príjem
vo vetkých mesiacoch, keï bol zamestnancom
u jedného zamestnávate¾a, presiahol trojnásobok
priemernej mesaènej mzdy, ale nebol v rozhodujúcom období zamestnancom poèas vetkých 12 kalendárnych mesiacov,
c) zamestnanca, ktorý mal nieko¾kých zamestnávate¾ov a jeho príjmy vo vetkých mesiacoch u vetkých
zamestnávate¾ov nepresiahli trojnásobok priemernej mesaènej mzdy a zároveò mal aj príjmy pod¾a
§ 10b ods. 1 písm. c) a e) zákona,
d) zamestnanca, ktorý mal poèas roka súbene alebo
postupne viac zamestnávate¾ov, u kadého jednotlivo
jeho príjmy nepresiahli ani v jednom kalendárnom
mesiaci trojnásobok priemernej mesaènej mzdy, ale
súèet jeho príjmov od vetkých jeho zamestnávate¾ov
bol vyí ako maximálny vymeriavací základ pod¾a
§ 13 ods. 9 písm. b) zákona a zároveò mal aj príjmy
pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a e) zákona,
e) samostatne zárobkovo èinnú osobu a jej vymeriavací
základ pod¾a § 13 ods. 2 zákona presiahol úhrn minimálnych základov pod¾a § 13 ods. 9 písm. a) zákona,
f) platite¾a poistného pod¾a § 11 ods. 2 zákona a jeho
príjem pod¾a § 13 ods. 3 zákona presiahol úhrn minimálnych základov pod¾a § 13 ods. 9 písm. a) zákona,
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g) poistenca, ktorý poèas predchádzajúceho kalendárneho roka bol èas roka zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú èinnos, a èas roka
bol verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike a mal príjmy zo zárobkovej èinnosti pod¾a § 10b
ods. 1 zákona a splnil aspoò jednu z podmienok na
vykonanie roèného zúètovania poistného,
h) zamestnanca, samostatne zárobkovo èinnú osobu
alebo poistenca tátu pod¾a § 11 ods. 7 zákona, ktorý
mal vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 6 zákona vyí ako minimálny základ pod¾a § 13 ods. 10 zákona,
i) zamestnanca, samostatne zárobkovo èinnú osobu
alebo poistenca tátu pod¾a § 11 ods. 7 zákona, ktorý
mal vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 7 zákona,
j) poistenca, za ktorého je platite¾om tát pod¾a § 11
ods. 7 a 8 zákona (ïalej len poistenec tátu), ktorý
mal príjmy zo zárobkovej èinnosti pod¾a § 10b ods. 1
zákona, ak splnil aspoò jednu podmienku na vykonanie roèného zúètovania poistného,
k) poistenca, ktorý mal súbehy jednotlivých zárobkových èinností pod¾a § 10b ods. 1 zákona, alebo
l) poistenca, ktorý sa stal v rozhodujúcom období osobou so zdravotným postihnutím pod¾a § 12 ods. 2 zákona a splnil niektorú z podmienok uvedených v písmenách a) a k).
(2) Roèné zúètovanie poistného sa môe vykona najmä za poistenca, ktorý sa v rozhodujúcom období povaoval za
a) zamestnanca, ktorý mal nieko¾kých zamestnávate¾ov a jeho príjmy vo vetkých mesiacoch u vetkých
zamestnávate¾ov presiahli trojnásobok priemernej
mesaènej mzdy a nemal zároveò aj príjmy pod¾a
§ 10b ods. 1 písm. c) a e) zákona,
b) zamestnanca, ktorý mal poèas roka súbene alebo
postupne viac zamestnávate¾ov, u kadého jednotlivo
jeho príjmy nepresiahli ani v jednom kalendárnom
mesiaci trojnásobok priemernej mesaènej mzdy, ale
súèet jeho príjmov od vetkých jeho zamestnávate¾ov
bol vyí ako maximálny vymeriavací základ pod¾a
§ 13 ods. 9 písm. b) zákona a nemal zároveò aj príjmy
pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a e) zákona,
c) zamestnanca, ktorý mal nieko¾kých zamestnávate¾ov
a jeho príjmy vo vetkých mesiacoch u vetkých zamestnávate¾ov presiahli trojnásobok priemernej mesaènej mzdy a nemal zároveò aj príjmy pod¾a § 10b
ods. 1 písm. c) a e) zákona a èas roka bol zdravotne
poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú èinnos,
d) samostatne zárobkovo èinnú osobu, ktorá v rozhodujúcom období uhrádzala preddavky na poistné
vyie ako minimálny preddavok na poistné pod¾a
§ 16 ods. 8 písm. b) zákona a jej vymeriavací základ
pod¾a § 13 ods. 2 zákona nepresiahol úhrn minimálnych základov pod¾a § 13 ods. 9 písm. a) zákona
a nemala zároveò príjmy zo zárobkovej èinnosti pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a e) zákona.
(3) Zdravotná poisovòa môe vykona roèné zúètovanie poistného aj v iných prípadoch, ak je predpoklad,
e výsledkom roèného zúètovania poistného je preplatok v prospech poistenca alebo naopak nedoplatok
v prospech zdravotnej poisovne.
2
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§5
Postup výpoètu roèného zúètovania poistného
(1) Urèí sa úhrn vymeriavacích základov ako súèet vetkých èiastkových vymeriavacích základov v èlenení na
a) vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávate¾a
pod¾a § 13 ods. 1 a 4 zákona,
b) vymeriavací základ samostatne zárobkovo èinnej
osoby upravený pod¾a § 13 ods. 8 a ods. 9 písm. a)
zákona alebo pod¾a § 13 ods. 13 zákona,
c) vymeriavací základ platite¾a poistného pod¾a § 11
ods. 2 zákona upravený pod¾a § 13 ods. 8 a ods. 9
písm. a) zákona,
d) vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 6 zákona,
e) vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 7 zákona.
(2) Urèí sa minimálny vymeriavací základ ako úhrn
èiastkových minimálnych vymeriavacích základov
a) celková výka príjmu, na ktorého vyplatenie vznikol
zamestnancovi nárok,
b) minimálny základ samostatne zárobkovo èinnej osoby pod¾a § 13 ods. 9 písm. a) zákona,
c) minimálny základ platite¾a poistného pod¾a § 11
ods. 2 zákona pod¾a § 13 ods. 9 písm. a) zákona alebo
d) vymeriavací základ vykázaný zdravotnou poisovòou pod¾a § 20 ods. 5 zákona.
(3) Urèí sa upravený vymeriavací základ takto:
a) ak úhrn vymeriavacích základov pod¾a odseku 1 je
väèí ako maximálny vymeriavací základ pod¾a § 13
ods. 9 písm. b) zákona, uvádza sa maximálny vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 9 písm. b) zákona,
b) ak úhrn vymeriavacích základov pod¾a odseku 1 je
mení ako minimálny vymeriavací základ pod¾a odseku 2, uvádza sa minimálny vymeriavací základ
pod¾a odseku 2,
c) ak úhrn vymeriavacích základov pod¾a odseku 1 je
v intervale medzi minimálnym vymeriavacím základom pod¾a odseku 2 a maximálnym vymeriavacím
základom pod¾a § 13 ods. 9 písm. b) zákona, uvádza
sa úhrn vymeriavacích základov pod¾a odseku 1.
(4) Urèí sa koeficient ako
a) podiel upraveného vymeriavacieho základu pod¾a
odseku 3 a úhrnu vymeriavacích základov pod¾a odseku 1 alebo
b) èíslo 1, ak úhrn vymeriavacích základov pod¾a odseku 1 sa rovná nule.
(5) Výsledný vymeriavací základ sa vypoèíta tak, e sa
koeficientom pod¾a odseku 4 vynásobia vymeriavacie
základy uvedené v odseku 1.
(6) Poistné sa vypoèíta tak, e výsledný vymeriavací
základ pod¾a odseku 5 sa vynásobí sadzbou poistného
pod¾a § 12 ods. 1 zákona.
(7) Rozdiel sumy poistného pod¾a odseku 6 a úhrnu
preddavkov na poistné je výsledok roèného zúètovania
poistného.
(8) Výsledok roèného zúètovania pod¾a odseku 7, ak ide
o preplatok, sa zníi o daò pod¾a osobitného predpisu.2)
(9) Výsledok roèného zúètovania poistného pod¾a od-

) § 43 ods. 3 písm. j) zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
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seku 8, ak ide o preplatok, sa zúètuje so vzájomnými
poh¾adávkami a záväzkami pod¾a § 19 ods. 16 zákona.
(10) Uvádzajú sa preddavky na poistné samostatne
zárobkovo èinnej osoby na obdobie od 1. januára
do 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho
dva roky po roku, za ktorý sa roèné zúètovanie poistného vykonáva, ktoré sa vypoèítajú vo výke urèenej
sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c) zákona] z podielu pomernej èasti základu dane dosiahnutého v kalendárnom roku, za ktorý sa roèné zúètovanie poistného vykonáva, a koeficientu 2,14. Pomernou èasou
základu dane sa rozumie èas základu dane z príjmu fyzických osôb pod¾a osobitného predpisu,3) ktorý nie je
zníený o poistné na verejné zdravotné poistenie, pripadajúca na jeden kalendárny mesiac prevádzkovania
samostatnej zárobkovej èinnosti v rozhodujúcom období. Na kalendárny mesiac, v ktorého priebehu sa zaèala vykonáva samostatná zárobková èinnos po prvom dni v tomto mesiaci, sa neprihliada.
(11) V roènom zúètovaní poistného so zamestnávate¾om sa uvádza meno a priezvisko zamestnanca, rodné
èíslo zamestnanca, vymeriavací základ upravený pod¾a
odseku 5, poistné zamestnávate¾a, poistné zamestnanca, vykázané preddavky zamestnávate¾a, vykázané
preddavky zamestnanca, výsledok roèného zúètovania
poistného zamestnávate¾a a výsledok roèného zúètovania poistného zamestnanca.
(12) Vetky sumy sa uvádzajú v eurách. Zaokrúh¾ovanie sa vykonáva takto:
a) preddavky na poistné, vymeriavací základ aj výsledné poistné sa zaokrúh¾ujú na najblií eurocent
smerom nadol,
b) koeficient uvedený v odseku 4 sa zaokrúh¾uje na 6
desatinných miest smerom nadol.

d)

e)
f)
g)

h)
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2. vymeriavací základ samostatne zárobkovo èinnej
osoby pod¾a § 13 ods. 2 zákona,
3. vymeriavací základ platite¾a poistného pod¾a § 11
ods. 2 zákona pod¾a § 13 ods. 3 zákona,
4. vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 6 zákona,
5. vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 7 zákona,
6. úhrn vymeriavacích základov,
7. vypoèítané poistné,
preddavky na poistné v èlenení na
1. úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávate¾om alebo zamestnávate¾mi,
2. úhrn preddavkov na poistné zaplatených poistencom,
3. celkový úhrn preddavkov na poistné,
údaj o preplatku (suma rozdielu celkového úhrnu
preddavkov na poistné a vypoèítaného poistného),
údaj o preplatku platite¾a poistného pod¾a písmena
e) upravený o daò pod¾a osobitného predpisu,2)
výsledok roèného zúètovania poistného pod¾a § 5
ods. 9 zúètovaný so vzájomnými poh¾adávkami a záväzkami pod¾a § 19 ods. 16 zákona v èlenení na
1. pecifikáciu obdobia, za ktoré platite¾ poistného
dlí poistné,
2. sumy poh¾adávok a záväzkov,
údaj o výke preddavku na poistné na obdobie
od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka
nasledujúceho dva roky po roku, za ktorý sa roèné
zúètovanie vykonáva, pre samostatne zárobkovo
èinnú osobu, ktorá naïalej vykonáva samostatnú
zárobkovú èinnos.

§6

(2) Oznámenie pre zamestnávate¾a obsahuje
a) oznaèenie zdravotnej poisovne, ktorá oznámenie
zasiela,
b) údaj o zamestnávate¾ovi pod¾a § 1 ods. 2 písm. a)
a c),
c) rozpis preplatku, ktorého vznik sa oznamuje v èlenení
1. úhrn vymeriavacích základov zamestnancov, vymeriavacie základy jednotlivých zamestnancov, mená, priezviská a rodné èísla zamestnancov,
2. vypoèítané poistné,
d) úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávate¾om,
e) výku preplatku (suma rozdielu celkového úhrnu
preddavkov na poistné a vypoèítaného poistného),
f) výsledok roèného zúètovania poistného pod¾a § 5
ods. 7 zúètovaný so vzájomnými poh¾adávkami a záväzkami pod¾a § 19 ods. 16 zákona v èlenení na
1. pecifikáciu obdobia, za ktoré platite¾ poistného
dlí poistné,
2. sumy poh¾adávok a záväzkov.

(1) Oznámenie o výsledku roèného zúètovania poistného (ïalej len oznámenie) pre poistenca obsahuje
a) oznaèenie zdravotnej poisovne, ktorá oznámenie
zasiela,
b) meno, priezvisko a rodné èíslo poistenca,
c) rozpis preplatku, ktorého vznik sa oznamuje v èlenení na
1. vymeriavací základ zamestnanca pod¾a § 13
ods. 1 zákona,

(3) Výkaz nedoplatkov z roèného zúètovania poistného (ïalej len výkaz nedoplatkov) pre poistenca obsahuje
a) údaje pod¾a § 17a zákona a § 19 ods. 9 zákona,
b) rozpis nedoplatku, ktorý sa výkazom nedoplatkov
predpisuje v èlenení
1. vymeriavací základ zamestnanca pod¾a § 13
ods. 1 zákona,
2. vymeriavací základ samostatne zárobkovo èinnej
osoby pod¾a § 13 ods. 2 zákona,

(13) Zdravotná poisovòa môe postup výpoètu výsledku roèného zúètovania sprístupni platite¾ovi poistného pod¾a § 11 ods. 1 písm. a) a c) zákona alebo
platite¾ovi poistného pod¾a § 11 ods. 2 zákona aj elektronicky.
(14) Na základe údajov uvedených v odsekoch 1 a 12
sa vykoná výpoèet roèného zúètovania poistného za
platite¾ov poistného okrem platite¾a poistného pod¾a
§ 11 ods. 1 písm. d) zákona a zúètovanie preddavkov na
poistné za predchádzajúci kalendárny rok pod¾a postupu výpoètu roèného zúètovania poistného, ktorého
vzor je uvedený v prílohe è. 1.

3

) § 6 ods. 1 a 2 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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3. vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 3 zákona platite¾a poistného pod¾a § 11 ods. 2 zákona,
4. vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 6 zákona,
5. vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 7 zákona,
6. úhrn vymeriavacích základov,
7. vypoèítané poistné,
preddavky na poistné v èlenení
1. úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávate¾om alebo zamestnávate¾mi,
2. úhrn preddavkov na poistné zaplatených poistencom,
3. celkový úhrn preddavkov na poistné,
výku nedoplatku (suma rozdielu vypoèítaného poistného a celkového úhrnu preddavkov na poistné),
sumu nedoplatku za rozhodujúce obdobie, ktorá
bola predpísaná iným platobným výmerom alebo výkazom nedoplatkov,
sumu, ktorá bude predpísaná týmto výkazom nedoplatkov,
údaj o výke preddavku na poistné na obdobie
od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka
nasledujúceho dva roky po roku, za ktorý sa roèné
zúètovanie vykonáva, pre samostatne zárobkovo
èinnú osobu, ktorá naïalej vykonáva samostatnú
zárobkovú èinnos.

Èiastka 31

§8
Podrobnosti o roènom zúètovaní poistného
plateného tátom
(1) Podkladom na roèné zúètovanie poistného plateného tátom je
a) vymeriavací základ tátu pod¾a § 13 ods. 14 zákona
na prísluný kalendárny rok,
b) poèet poistencov tátu pod¾a údajov z centrálneho
registra poistencov v truktúre pod¾a prísluných
zdravotných poisovní pod¾a osobitného zákona,4)
c) poèet poistencov tátu nahlásených príslunou
zdravotnou poisovòou v príslunom kalendárnom
roku v truktúre pod¾a jednotlivých mesiacov pod¾a
§ 23 ods. 9 písm. c) zákona,
d) skutoèný denný poèet poistencov tátu nahlásený
príslunou zdravotnou poisovòou za prísluný kalendárny rok pod¾a § 19 ods. 19 zákona,
e) suma preddavkov na poistné za poistencov tátu zaplatená príslunej zdravotnej poisovni v jednotlivých mesiacoch prísluného kalendárneho roka
(§ 17 ods. 8 zákona),
f) suma poistného, ktoré mal tát zaplati príslunej
zdravotnej poisovni za poistencov tátu v predchádzajúcom kalendárnom roku.

(4) Výkaz nedoplatkov pre zamestnávate¾a obsahuje
a) údaje pod¾a § 17a zákona a pod¾a § 19 ods. 9 zákona,
b) rozpis nedoplatku, ktorý sa výkazom nedoplatkov
predpisuje v èlenení
1. vymeriavacie základy jednotlivých zamestnancov
a mená, priezviská a rodné èísla zamestnancov,
2. vypoèítané poistné,
c) úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávate¾om,
d) výku nedoplatku (suma rozdielu vypoèítaného poistného a celkového úhrnu preddavkov na poistné),
e) sumu nedoplatku za rozhodujúce obdobie, ktorá
bola predpísaná iným platobným výmerom alebo výkazom nedoplatkov,
f) sumu, ktorá bude predpísaná týmto výkazom nedoplatkov.

(2) Na základe údajov uvedených v odseku 1 sa vykoná výpoèet poistného za poistencov tátu a zúètovanie
preddavkov na poistné za predchádzajúci kalendárny
rok pod¾a vzoru uvedeného v prílohe è. 3.

(5) V oznámení musí by uvedené pouèenie o monosti poda nesúhlasné stanovisko a lehota na jeho podanie.

(2) Ak rozdiel sumy poistného za platite¾a poistného
pod¾a § 11 ods. 1 písm. a) a c) a ods. 2 zákona vypoèítaný v roènom zúètovaní poistného a úhrnu preddavkov
na poistné platite¾a poistného pod¾a § 11 ods. 1 písm. a)
a c) a ods. 2 zákona je kladný, ide o nedoplatok.

(6) Ak zdravotná poisovòa sprístupní údaje o vymeriavacích základoch, výke preplatku, nedoplatku zamestnanca a zamestnávate¾a zamestnávate¾ovi elektronicky, vo výkaze nedoplatkov alebo v oznámení sa
uvedú údaje pod¾a § 19 ods. 8 a 9 zákona a celkový
úhrn vymeriavacích základov.

SPOLOÈNÉ A PRECHODNÉ
USTANOVENIA
Spoloèné ustanovenia
§9
(1) Ak rozdiel sumy poistného za platite¾a poistného
pod¾a § 11 ods. 1 písm. a) a c) a ods. 2 zákona vypoèítaný v roènom zúètovaní poistného a úhrnu preddavkov
na poistné platite¾a poistného pod¾a § 11 ods. 1 písm. a)
a c) a ods. 2 zákona je záporný, ide o preplatok.

§7

(3) V roènom zúètovaní poistného sa do úhrnu preddavkov na poistné platite¾a poistného pod¾a § 11 ods. 1
písm. a) a c) a ods. 2 zákona pod¾a odsekov 1 a 2 za zamestnanca a zamestnávate¾a zapoèítavajú preddavky
na poistné vypoèítané pod¾a § 16 zákona a vykázané
pod¾a § 20 zákona za rozhodujúce obdobie.

Obsah oznámenia o výke príjmu z výkonu èinnosti
osobného asistenta pod¾a § 10b ods. 1 písm. b) zákona
a o výke príjmu z dividend pod¾a § 10b ods. 1 písm. e)
zákona je uvedený v prílohe è. 2.

(4) V roènom zúètovaní poistného sa do úhrnu preddavkov na poistné platite¾a poistného pod¾a § 11 ods. 1
písm. b) a ods. 2 zákona pod¾a odsekov 1 a 2 za samostatne zárobkovo èinnú osobu a platite¾a poistného
pod¾a § 11 ods. 2 zákona zapoèítavajú preddavky na

4

) § 20 ods. 1 písm. e) prvý bod zákona è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach, doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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poistné za rozhodujúce obdobie zaplatené najneskôr
do dòa vykonania roèného zúètovania poistného.
§ 10
(1) Za kalendárny mesiac, v ktorom dochádza k súèasnému súbehu platite¾ov poistného pod¾a § 11 ods. 1
písm. a) a b) zákona aspoò jeden deò, sa v roènom zúètovaní poistného pod¾a § 4 ako minimálny základ poistenca uvedie najvyí z minimálnych základov jednotlivých platite¾ov poistného pod¾a § 11 ods. 1 písm. a) a b)
zákona.
(2) Za kalendárny mesiac, v ktorom dochádza k postupnému súbehu platite¾ov poistného pod¾a § 11
ods. 1 písm. a) a b) zákona alebo platite¾ov pod¾a § 11
ods. 2 zákona a nedochádza k súèasnému súbehu platite¾ov poistného pod¾a § 11 ods. 1 písm. a) a b) zákona,
sa v roènom zúètovaní poistného pod¾a § 5 ako minimálny základ poistenca uvedie súèet minimálnych základov jednotlivých platite¾ov poistného pod¾a § 11
ods. 1 písm. a) a b) zákona alebo platite¾ov pod¾a § 11
ods. 2 zákona.
§ 11
(1) Ak sa údaje nahlásené poistencom líia od údajov,
ktoré zdravotná poisovòa získala z iných orgánov verejnej správy pod¾a § 29b ods. 7 a 14 zákona, zdravotná poisovòa môe iada od poistenca doklady preukazujúce ním nahlásené skutoènosti v písomnej forme.
(2) Ak platite¾ poistného zanikne bez právneho nástupcu a za jeho zamestnancov bude zdravotná poisovòa vykonáva roèné zúètovanie poistného, ale zamestnávate¾ nedoruèil v rozhodujúcom období mesaèné
výkazy, roèné zúètovanie poistného sa vykoná z dokladov, ktoré sú k dispozícii, alebo si zdravotná poisovòa
môe vyiada od zamestnanca doklad o výke príjmu.
Prechodné ustanovenia
§ 12
(1) Preplatok za rok 2011 vzniká najmä u poistenca,
ktorý bol v roku 2011
a) zamestnancom a mal nieko¾kých zamestnávate¾ov
a jeho príjmy vo vetkých mesiacoch u vetkých zamestnávate¾ov presiahli sumu 2 233,50 eura a nemal zároveò aj príjmy pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a
e) zákona,
b) èas roka zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú èinnos, a èas roka bol verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike ako zamestnanec a mal nieko¾kých zamestnávate¾ov a jeho
príjmy vo vetkých mesiacoch u vetkých zamestnávate¾ov presiahli sumu 2 233,50 eura a nemal zároveò aj príjmy pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a e) zákona,
c) samostatne zárobkovo èinnou osobou, ktorá v priebehu roka 2011 uhrádzala preddavky na poistné
5
6

d)

e)
f)

g)

Strana 887

vyie ako 46,06 eura mesaène a jeho vymeriavací
základ pod¾a § 13 ods. 2 zákona nepresiahol mesaène sumu 329,06 eura a nemal zároveò príjmy zo zárobkovej èinnosti pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a e) zákona,
zamestnancom, ktorý mal poèas roka súbene alebo
postupne viac zamestnávate¾ov, u kadého jednotlivo jeho príjmy neprekroèili ani v jednom kalendárnom mesiaci sumu 2 233,50 eura, ale súèet jeho
príjmov od vetkých jeho zamestnávate¾ov bol za rok
2011 vyí ako suma 26 802 eur a nemal zároveò aj
príjmy pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a e) zákona,
samostatne zárobkovo èinnou osobou z dôvodu príjmu z prenájmu5) a v roku 2011 uhradil preddavky na
poistné z tohto príjmu,
poistencom tátu pod¾a § 11 ods. 7 písm. a) zákona,
ktorý mal vek od 26 rokov do 30 rokov a v roku 2011
zaplatil preddavky na poistné ako platite¾ poistného
pod¾a § 11 ods. 2 zákona,
zamestnancom, ktorý zaplatil preddavky na poistné
z odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreaènej starostlivosti pod¾a osobitného predpisu.6)

(2) Nedoplatok za rok 2011 vzniká najmä u poistenca, ktorý bol v roku 2011
a) samostatne zárobkovo èinnou osobou, ktorej vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 2 zákona presiahol úhrn
minimálnych základov pod¾a § 13 ods. 9 písm. a) zákona a v priebehu roka uhrádzala preddavky na poistné
v sume 46,06 eura za mesiac, alebo ak mala zároveò aj
príjmy pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a e) zákona,
b) èas roka 2011 zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú èinnos, a èas roka 2011 bol verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike ako
samostatne zárobkovo èinná osoba, ktorej vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 2 zákona presiahol úhrn
minimálnych základov pod¾a § 13 ods. 9 písm. a) zákona a v priebehu roka uhrádzala preddavky na poistné v sume 46,06 eura za mesiac, alebo ak mala zároveò aj príjmy pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a e)
zákona,
c) platite¾om poistného pod¾a § 11 ods. 2 zákona, ak
jeho príjmy pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a e) zákona
presiahli úhrn minimálnych základov pod¾a § 13
ods. 9 písm. a) zákona,
d) zamestnancom a jeho príjmy iba v niektorých mesiacoch roka 2011 presiahli sumu 2 233,50 eura za mesiac,
e) zamestnancom a jeho príjmy vo vetkých mesiacoch
u jedného zamestnávate¾a v roku 2011 presiahli
sumu 2 233,50 eura za mesiac, ale nebol v rozhodujúcom období zamestnancom poèas vetkých 12 kalendárnych mesiacov,
f) zamestnancom a mal popri príjmoch zo zamestnania aj príjmy pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a e) zákona,
g) poistencom tátu pod¾a § 11 ods. 7 zákona, mal príjmy pod¾a § 10b ods. 1 písm. a) a e) zákona a splnil
aspoò jednu podmienku na vykonanie roèného zúètovania poistného alebo
h) v súbehu skutoèností uvedených v písmenách a)

) § 6 ods. 3 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) § 1 ods. 2 a 3, § 31, 33 a 69 zákona è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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a g) a úhrn vymeriavacích základov bol vyí ako
úhrn minimálnych základov pod¾a § 13 ods. 9
písm. a) zákona.
(3) Údaje potrebné na výpoèet roèného zúètovania
poistného za rok 2011 sú uvedené v prílohe è. 4.
§ 13

Èiastka 31

èinná osoba nepredloila zdravotnej poisovni podklady potrebné na správny výpoèet preddavku na poistné
a poistného do 31. mája 2012 za obdobie od 1. januára
2011 do 30. apríla 2011, môe prísluná zdravotná poisovòa vyèísli preddavok na poistné a poistné na základe podkladov zamestnávate¾a alebo samostatne zárobkovo èinnej osoby obdobného charakteru, najmenej
vak vo výke minimálnej výky preddavku na poistné
a poistného v rozhodujúcom období.

(1) V roènom zúètovaní poistného sa do úhrnu preddavkov na poistné platite¾a poistného pod¾a § 11 ods. 1
písm. a) a c) zákona za zamestnanca a zamestnávate¾a
zapoèítavajú preddavky na poistné vykázané pod¾a
§ 20 zákona alebo vykázané pod¾a § 38 ods. 2 zákona za
rozhodujúce obdobie.
(2) Ak platite¾ poistného nevykazoval v priebehu rozhodujúceho obdobia roku 2011 preddavky na poistné
mesaènými výkazmi pod¾a § 20 ods. 1 zákona a ani neplnil oznamovacie povinnosti pod¾a § 22 a 24 zákona,
ale doruèil zdravotnej poisovni výkaz preddavkov na
poistné na verejné zdravotné poistenie na úèely roèného zúètovania poistného za rok 2011 (ïalej len súhrnný roèný výkaz), pri vykonávaní roèného zúètovania poistného sa vychádza z tohto súhrnného roèného
výkazu.
(3) Ak údaje vykázané alebo urèené pod¾a § 20 zákona, oznámené pod¾a § 22 a 24 zákona sú rozdielne ako
údaje v súhrnnom roènom výkaze, platí toto poradie:
a) súhrnný roèný výkaz,
b) mesaèné výkazy,
c) dohadný preddavok pod¾a § 2.
(4) Opravný súhrnný roèný výkaz alebo aditívny súhrnný roèný výkaz môe platite¾ poistného zasla zdravotnej poisovni najneskôr do konca mája 2012.
(5) Ak zamestnanec v roku 2011 zaplatil preddavky
na poistné z odchodného, výsluhového príspevku alebo
rekreaènej starostlivosti pod¾a osobitného predpisu,6)
zamestnávate¾ túto skutoènos uvedie v opravnom súhrnom roènom výkaze alebo aditívnom súhrnnom roènom výkaze zníením úhrnu skutoènej sumy príjmov
tohto zamestnanca pod¾a § 13 ods. 1 zákona.
(6) Výka príjmu z výkonu èinnosti osobného asistenta pod¾a § 10b ods. 1 písm. b) zákona alebo výka
príjmu z dividend pod¾a § 10b ods. 1 písm. e) zákona sa
oznamuje zdravotnej poisovni, ktorá je prísluná na
vykonanie roèného zúètovania poistného za rok 2011,
najneskôr do konca mája 2012.

Zruuje sa vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach
o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o roènom zúètovaní poistného a povinnostiach pri roènom zúètovaní poistného a o vzoroch
tlaèív roèného zúètovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhláky è. 177/2007 Z. z., vyhláky è. 161/2008 Z. z., vyhláky è. 169/2009 Z. z.,
vyhláky è. 13/2010 Z. z. a vyhláky è.10/2011 Z. z.

§ 14

§ 17

(2) Ak zamestnávate¾, samostatne zárobkovo èinná
osoba alebo platite¾ poistného pod¾a § 11 ods. 2 zákona
nepredloili príslunej zdravotnej poisovni podklady
potrebné na správny výpoèet preddavku na poistné
a poistného do 31. mája 2012 za obdobie od 1. mája
2011 do 31. decembra 2011, môe prísluná zdravotná
poisovòa vyèísli preddavok na poistné a poistné
z priemernej mesaènej mzdy.
(3) Ak zdravotná poisovòa uplatòuje dohadný preddavok a v roènom zúètovaní poistného za rok 2011
z dôvodu, e zamestnávate¾, samostatne zárobkovo
èinná osoba alebo platite¾ poistného pod¾a § 11 ods. 2
zákona nepredloili príslunej zdravotnej poisovni
podklady potrebné na správny výpoèet preddavku na
poistné a poistného do 31. mája 2012, môe prísluná
zdravotná poisovòa vyèísli preddavok na poistné
a poistné z priemernej mesaènej mzdy pod¾a § 2 na celé
rozhodujúce obdobie roku 2011.
§ 15
Podkladom na roèné zúètovanie poistného plateného
tátom pod¾a § 8 za rok 2011 sú pod¾a § 37 ods. 9 zákona
aj poistenci tátu pod¾a § 11 ods. 7 písm. a) zákona.
§ 16
Zruovacie ustanovenie

Úèinnos

Dohadný preddavok urèený v roku 2011
(1) Ak zamestnávate¾ alebo samostatne zárobkovo

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. apríla 2012.

Ivan Uhliarik v. r.

Ståpec 2  suma
(v eurách)

Ståpec 3  upravená suma
(v eurách)
1j x ståpec 2

Ståpec 2
vymeriavací základ zo ståpca 3 tabu¾ky 1
(v eurách)

Ståpec 3
Sadzba (v %)

Ståpec 4  poistné (v eurách)
Ståpec 2 x ståpec 3
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bez zdravotného postihnutia
zamestnanec
samostatne zárobkovo èinná osoba
poistenec pod¾a § 11 ods. 2 zákona
príjmy pod¾a § 10b ods. 1 písm. e) zákona
príjmy pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a d) zákona

Ståpec 1

Tabu¾ka 2. Výpoèet poistného (pri rôznych subjektoch vyplácajúcich príjmy sa uvedie osobitný riadok za kadý subjekt)

1a  vymeriavací základ zamestnanca (§ 13 ods. 1 zákona)1)
1a1  zamestnanec  zamestnávate¾ A
1a2  zamestnanec  zamestnávate¾ B
1a3  zamestnanec  zamestnávate¾ C
... ...
1b  vymeriavací základ samostatne zárobkovo èinnej osoby (§ 13 ods. 2 zákona)
upravený pod¾a § 13 ods. 8 a ods. 9 písm. a) zákona2) alebo § 13 ods. 133) zákona
1c  vymeriavací základ poistenca pod¾a § 11 ods. 2 zákona (§ 13 ods. 3 zákona)
upravený pod¾a § 13 ods. 8 a ods. 9 písm. a) zákona 4)
1d  vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 6 zákona5)
1e  vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 7 zákona6)
1f  úhrn vymeriavacích základov pod¾a § 13 ods. 8 a ods. 9 písm. a) zákona7)
1g  úhrn minimálnych vymeriavacích základov pod¾a § 13 ods. 9 písm. a) zákona
1h  maximálny vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 9 písm. b) zákona
1i  upravený vymeriavací základ8)
1j  koeficient9)

Ståpec 1

Tabu¾ka 1. Výpoèet vymeriavacieho základu (pri rôznych subjektoch vyplácajúcich príjmy sa uvedie osobitný riadok za kadý subjekt)

Postup výpoètu roèného zúètovania poistného pod¾a § 19 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona
è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon)

VZOR

Príloha è. 1
k vyhláke è. 130/2012 Z. z.
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eur

vymeriavací základ zo ståpca 3 tabu¾ky 1

sadzba (v %)

poistné

poistné
(v eurách)

platite¾ poistného

vykázané/uhradené preddavky
(v eurách)10)

Ståpec 3

5d = 5a + 5b  5c
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6a  základ dane za rok, za ktorý sa roèné zúètovanie poistného vykonáva
6b  poistné na verejné zdravotné poistenie zniujúce základ dane za rok, za ktorý sa roèné zúètovanie
poistného vykonáva

Tabu¾ka 6. Výpoèet preddavku na poistné na obdobie od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho dva roky po roku, za
ktorý sa roèné zúètovanie poistného vykonáva (iba pri aktívnej samostatne zárobkovo èinnej osobe)

5a  výsledok roèného zúètovania: preplatok12)
5b  ïalie poh¾adávky voèi platite¾ovi13)
5c  ïalie záväzky voèi platite¾ovi14)
5d  celková poh¾adávka/záväzok voèi platite¾ovi15)

Tabu¾ka 5. Výsledok roèného zúètovania poistného z tabu¾ky 4 upravený o ïalie poh¾adávky/záväzky voèi platite¾ovi (v prípade existencie
ïalích poh¾adávok a záväzkov súvisiacich s poistným; ak bolo vykonané vzájomné zúètovanie ïalích poh¾adávok a záväzkov platite¾a voèi príslunej
zdravotnej poisovni)

Tabu¾ka 4. Výsledok roèného zúètovania poistného z tabu¾ky 3 upravený o daò pod¾a osobitného predpisu11)
4a  výsledok roèného zúètovania poistného z tabu¾ky 3, ak ide o preplatok
4b  daò z príjmov pod¾a osobitného predpisu11)
19 % x 4a
4c  výsledok roèného zúètovania poistného upravený o zrazenú daò z príjmov
4c = 4a  4b

eur

Ståpec 4  výsledok roèného zúètovania
(v eurách)
Ståpec 2  ståpec 3

Výsledok roèného zúètovania poistného (súèet výsledku roèného zúètovania zo ståpca 4): preplatok/nedoplatok

zamestnanec
samostatne zárobkovo èinná osoba
poistenec pod¾a § 11 ods. 2 zákona
príjmy pod¾a § 10b ods. 1 písm. e) zákona
príjmy pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a d) zákona

Ståpec 2

Ståpec 1

Tabu¾ka 3. Výpoèet preplatku/nedoplatku (pri rôznych subjektoch vyplácajúcich príjmy sa uvedie osobitný riadok za kadý subjekt)

Poistné celkom (súèet poistného zo ståpca 4):

so zdravotným postihnutím
zamestnanec
samostatne zárobkovo èinná osoba
poistenec pod¾a § 11 ods. 2 zákona
príjmy pod¾a § 10b ods. 1 písm. e) zákona
príjmy pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a d) zákona
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Rodné
èíslo

Vymeriavací základ (po
úprave koeficientom)
Poistné
zamestnávate¾

Poistné
zamestnanec

Vykázané
preddavky
zamestnávate¾

Vykázané
preddavky
Výsledok
Výsledok
zamestnanec zamestnávate¾a zamestnanca

(6e/100) x {[(6a + 6b)/ 6c ] /6d}

2,14

Vysvetlivky k prílohe 1:
Sumy sa uvádzajú v eurách s presnosou na dve desatinné miesta.
1
) Uvádza sa vymeriavací základ zamestnanca urèený pod¾a § 13 ods. 1 zákona ako súèet vymeriavacích základov u jednotlivých zamestnancov (1a1, 1a2, 1a3 ... ).
Vymeriavací základ zamestnanca je príjem zo závislej èinnosti pod¾a § 5 ods. 1 písm. a) a h), ods. 2 a 3 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov
okrem príjmov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru pod¾a § 223 a 228a Zákonníka práce a okrem odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreaènej starostlivosti pod¾a § 1 ods. 2 a 3, § 31, 33 a 69 zákona è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov poskytnutý zamestnávate¾om. Napríklad sa pri odmeòovaní zamestnancov vychádza zo zákona è. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorích predpisov,
zákona è. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorích predpisov, zákona è. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odòatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov atï.
2
) Uvádza sa vymeriavací základ samostatne zárobkovo èinnej osoby pod¾a § 13 ods. 2 zákona, ktorý je vo výke podielu základu dane z príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej èinnosti pod¾a § 6 ods. 1 a 2 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov okrem príjmu z výkonu èinnosti osobného asistenta pod¾a § 20 zákona
è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorý nie je zníený o poistné na verejné zdravotné poistenie, a koeficientu 2,14. Ak bol poistenec iba samostatne zárobkovo èinnou osobou a vymeriavací základ uvedený pod¾a prvej
vety je nií ako úhrn minimálnych základov pod¾a § 13 ods. 9 písm. a) zákona, uvádza sa minimálny vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 9 písm. a) zákona upravený napríklad
o poèet kalendárnych dní, keï za samostatne zárobkovo èinnú osobu platí poistné tát pod¾a § 11 ods. 7 písm. c), m) a s) zákona, a o poèet dní, keï bola samostatne zárobkovo èinná osoba zároveò zamestnancom, atï.
3
) Ak samostatne zárobkovo èinná osoba bola zároveò zamestnancom alebo poistencom tátu pod¾a § 11 ods. 7 zákona, uvádza sa dosiahnutý vymeriavací základ, na ktorý sa nevzahuje vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 9 písm. a) zákona.
4
) Uvádza sa vymeriavací základ poistenca pod¾a § 11 ods. 2 zákona pod¾a § 13 ods. 3 zákona, ktorý je súètom základov dane z príjmov zo zárobkovej èinnosti pod¾a § 10b ods. 1
písm. c) a d) zákona pod¾a § 7 a 8 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov z kapitálového majetku a z ostatných príjmov a príjmu z dividend pod¾a §10b ods. 1
písm. e) zákona pod¾a § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov. Ak poistenec takýto príjem nemá, je vymeriavacím základom
ním urèená suma. Ak bol poistenec iba poistencom pod¾a § 11 ods. 2 zákona a vymeriavací základ uvedený pod¾a prvej vety je nií ako úhrn minimálnych základov pod¾a § 13
ods. 9 písm. a) zákona, uvádza sa minimálny vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 9 písm. a) zákona.
5
) Uvádza sa príjem pod¾a § 10b ods. 1 písm. e) zákona pod¾a § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
6
) Uvádza sa súèet základov dane z kapitálového majetku a z ostatných príjmov pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a d) zákona pod¾a § 7 a 8 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
7
) Uvádza sa úhrn vymeriavacích základov pod¾a § 13 ods. 8 a ods. 9 písm. a) zákona urèený ako súèet poloiek 1a a 1e.
8)
Uvádza sa upravený vymeriavací základ; ak 1f>1h, uvádza sa 1h; ak 1f<1g, uvádza sa 1g; ak 1g<=1f<=1g, uvádza sa 1f.
9
) Uvádza sa výpoèet koeficientu pre platite¾a poistného ako podiel 1i a 1f; ak 1f = 0, potom má koeficient hodnotu 1.
10
) Uvádzajú sa uhradené preddavky na poistné okrem zamestnanca, pri ktorom sa uvádzajú vykázané preddavky na poistné.
11
) § 43 ods. 3 písm. j) zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
12
) Uvádza sa výsledok roèného zúètovania poistného, ak ide o preplatok z tabu¾ky 4.
13
) Uvádzajú sa iné existujúce, dosia¾ neuhradené poh¾adávky na poistnom voèi platite¾ovi poistného.
14
) Uvádzajú sa iné existujúce, dosia¾ neuhradené záväzky na poistnom voèi platite¾ovi poistného.
15
) Uvádza sa celková poh¾adávka na poistnom alebo celkový záväzok na poistnom, ktoré zdravotná poisovòa voèi platite¾ovi poistného eviduje.

Výsledok roèného zúètovania poistného (súèet výsledku roèného zúètovania poistného za zamestnávate¾a a zamestnancov): preplatok/nedoplatok ... eur

...
...

Meno a priezvisko
Por. è. zamestnanca
1.
2.
3.

Tabu¾ka 7. Roèné zúètovanie poistného so zamestnávate¾om

Preddavok na poistné: ... eur

6c  poèet kalendárnych mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej èinnosti
6d  koeficient pod¾a § 13 ods. 2 zákona
6e  sadzba (v %)
6f  vypoèítaný preddavok na poistné
6g  úprava preddavku na poistné pod¾a § 16 ods. 8 zákona
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 130/2012 Z. z.

VZOR
OZNÁMENIE O PRÍJMOCH ZA ROK 20....
pod¾a § 10b ods. 1 písm. b) a e) zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona
è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
(ïalej len zákon)
I. ODDIEL: údaje o poistencovi
Rodné èíslo/Dátum narodenia
Kód zdravotnej poisovne poistenca
Priezvisko
Meno
Titul
Adresa trvalého pobytu na území Slovenskej republiky alebo v zahranièí
Ulica
Èíslo
PSÈ
Obec
tát
II. ODDIEL:
Typ platite¾a poistného1)
Dividendy v èlenení2)
a) podiel na zisku vyplácaný zo zisku obchodnej spoloènosti alebo drustva osobám podie¾ajúcim sa na ich základnom imaní alebo èlenom tatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoloènosti alebo drustva, aj keï sú ich zamestnancami
b) podiel na zisku vyplatený obchodnou spoloènosou alebo drustvom zamestnancovi bez
úèasti na ich základnom imaní
c) vyrovnací podiel  pri zániku úèasti spoloèníka (okrem vyrovnacieho podielu spoloèníka
v. o. s. a komplementára k. s.)
d) podiel na likvidaènom zostatku obchodnej spoloènosti alebo drustva  pri zruení bez
právneho nástupcu (okrem podielu spoloèníka v. o. s. a komplementára k. s.)
e) podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoloèníkovi (okrem podielu spoloèníka v. o. s. a komplementára k. s.)
Spolu dividendy
Rozdiel príjmov a výdavkov z výkonu èinnosti osobného asistenta3)
Vyhlasujem, e vetky údaje uvedené v oznámení sú úplné a správne.
Dátum
Podpis poistenca
Vysvetlivky k prílohe 2:
Sumy sa uvádzajú v eurách s presnosou na dve desatinné miesta.
1
) Uvádza sa niektorý z kódov A, B, C alebo D (zamestnanec  A, samostatne zárobkovo èinná osoba  B, platite¾ poistného pod¾a § 11 ods. 2
zákona  C alebo poistenec tátu pod¾a § 11 ods. 7 zákona  D). Ak bol poistenec poèas roka viacerými typmi platite¾a poistného, uvádzajú sa prísluné kódy.
2
) § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov. Uvádza sa suma, ktorá presiahne sumu minimálneho základu pod¾a § 13 ods. 10 zákona.
3
) § 20 zákona è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 130/2012 Z. z.

VZOR
Oznámenie o výsledku roèného zúètovania poistného plateného tátom za rok 20...
pod¾a § 19 ods. 19 a 20 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona
è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
(ïalej len zákon)
Názov zdravotnej poisovne:
IÈO:
Èíslo úètu v tátnej pokladnici:

Poèet poistencov tátu
nahlásených zdravotnou
poisovòou pod¾a § 23 ods. 9
písm. c) zákona

v príslunom
v príslunom
mesiaci
mesiaci
k poslednému
k prvému dòu
dòu
predchádzajúceho predchádzajúceho
mesiaca
mesiaca
A2
A1
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
Suma

Finanèné
prostriedky,
ktoré mali by
zaplatené pod¾a
poètu
poistencov
tátu

1

B )

Uhradený
preddavok za
poistencov
tátu
Ministerstvom
zdravotníctva
Slovenskej
republiky

Poèet
poistencov
tátu pod¾a
centrálneho
registra
poistencov

C

D )

2

Nedoplatok
alebo
Vyèíslenie
preplatok
poistného
Ministerstva
plateného tátom, zdravotníctva
ktoré má by
Slovenskej
zaplatené
republiky voèi
príslunej
zdravotnej
poisovni

3

E )

F=EC



Na základe výpoètov v predchádzajúcej tabu¾ke má zdravotná poisovòa voèi Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky
a) poh¾adávku vo výke..........................................eur splatnú do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom sa
roèné zúètovanie poistného plateného tátom vykonalo,
b) záväzok vo výke................................................eur splatný do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom sa
roèné zúètovanie poistného plateného tátom vykonalo.
V

Dátum

..........................................................
Meno, priezvisko a podpis oprávneného èlena tatutárneho
orgánu zdravotnej
poisovne a odtlaèok jej peèiatky

Vysvetlivky k prílohe 3:
Sumy sa uvádzajú v eurách s presnosou na dve desatinné miesta.
1
) B = (A1 + A2)/2 x vymeriavací základ tátu x sadzba poistného tátu.
2
) D = súèet denných stavov poètov poistencov tátu v príslunom kalendárnom mesiaci/poèet dní v príslunom kalendárnom mesiaci.
3
) E = D x vymeriavací základ tátu x sadzba poistného tátu.
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 130/2012 Z. z.

Údaje potrebné na výpoèet roèného zúètovania poistného za rok 2011
pod¾a § 19 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z.
o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon)
v eurách
Preddavok na poistné mesaèný

Zamestnanec

Zamestnávate¾

Samostatne
zárobkovo
èinná
osoba

Platite¾
poistného
pod¾a § 11
ods. 2 zákona

Preddavok na poistné roèný

základná sadba

zníená sadzba

základná sadzba

zníená sadzba

Sadzba poistného
Minimálny VZ1)
minimálny preddavok

4%
nie je urèený

2%
nie je urèený

4%
nie je urèený

2%

Maximálny VZ2)
maximálny preddavok

2 233,50
89,34

2 233,50
44,67

26 802
1 072,08

Sadzba poistného
Minimálny VZ1)
minimálny preddavok

10 %
nie je urèený

5%
nie je urèený

10 %
nie je urèený

Maximálny VZ2)
maximálny preddavok

2 233,50
223,35

2 233,50
111,67

26 802
2 680,2

Sadzba poistného
Minimálny VZ3)
minimálny preddavok
Maximálny VZ2)
maximálny preddavok

14 %
329, 06
46,06
2 233,50
312,69

7%
329,06
23,03
2 233,50
156,34

14 %
3 948,72
552,82
26 802
3 752,28

7%

Sadzba poistného
Minimálny VZ3)
minimálny preddavok
Maximálny VZ2)
maximálny preddavok

14 %
329, 06
46,06
2 233,50
312,69

7%
329,06
23,03
2 233,50
156,34

14 %
3 948,72
552,82
26 802
3 752,28

7%

536,04
5%

1 340,1

276,41
1 876,14

276,41
1 876,14

Vysvetlivky k prílohe 4:
Sumy sa uvádzajú v eurách s presnosou na dve desatinné miesta.
VZ  vymeriavací základ.
1
) Minimálny vymeriavací základ zamestnanca nie je urèený. Pri odmeòovaní zamestnancov sa vychádza napríklad zo zákona
è. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorích predpisov, zákona è. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorích predpisov,
zákona è. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odòatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákona
è. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a ktorým sa dopåòa zákon è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov atï.
2
) Maximálny VZ sa urèuje z trojnásobku priemernej mesaènej mzdy spred dvoch rokov, t. j. 3 x 744,50 = 2 233,50 eura.
3
) Minimálny VZ samostatne zárobkovo èinnej osoby a platite¾a poistného pod¾a § 11 ods. 2 zákona sa urèuje zo 44,2 % z priemernej mesaènej mzdy spred dvoch rokov, t. j. 0,442 x 744,50 = 329,06 eura.

