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Odklad splatnosti preddavkov na zdravotné poistenie

S cieľom zmiernenia ekonomických dopadov v dôsledku krízovej situácie súvisiacej so šírením
ochorenia COVID 19 bola schválená nová právna úprava, ktorá umožňuje vybraným subjektom
požiadať zdravotnú poisťovňu o odklad splatnosti preddavkov na zdravotné poistenie.

Kto môže požiadať o odklad splatnosti preddavku:
Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré vykazujú pokles čistého obratu alebo
príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.
Pokles tržieb sa určuje závislosti od toho či vykonávali činnosť v rovnakom mesiaci v predchádzajúcom
roku (2019) a v aktuálnom roku (2020). Ak činnosť nevykonávali v rovnakom mesiaci v roku 2019
a 2020, pokles tržieb za aktuálny mesiac roku 2020 sa zisťuje porovnaním s tržbami za február 2020.
Pokles tržieb o viac ako 40% bude preukazovať zamestnávateľ a povinne poistená SZČ0 čestným
vyhlásením, ktoré predloží zdravotnej poisťovni.

Za aké obdobie je možné požiadať o odklad splatnosti a aký je nový termín splatnosti?
O odklad splatnosti možno požiadať iba pri preddavku za mesiac marec 2020.
Pôvodný termín splatnosti preddavkov za marec 2020 je v mesiaci apríl 2020. Nová právna úprava
umožňuje odložiť splatnosť tohto preddavku a to najneskôr do 31.07.2020.
Preddavok za mesiac apríl 2020 je splatný už v riadnom termíne a nie je možné požiadať o odklad,
keďže Vláda SR nevydala žiadnu novú právnu úpravu, na základe ktorej by mohla zdravotná poisťovňa
umožniť platiteľom poistného posunúť splatnosť preddavku aj za mesiac apríl 2020.
Dôležité pre zamestnávateľov:
Zamestnávateľovi nezaniká vykazovacia povinnosť, takže je naďalej povinný v zákonnej lehote
predkladať mesačný výkaz preddavkov.
Odklad splatnosti sa týka iba preddavku v časti za zamestnávateľa (10%) a preddavok v časti za
zamestnanca (4%) je povinný uhradiť v riadnom termíne splatnosti.

Ako požiadať zdravotnú poisťovňu o odklad splatnosti preddavku?
Zdravotná poisťovňa pripravila tlačivo „Oznámenie o odklade splatnosti preddavku“, prostredníctvom
ktorého budú platitelia oznamovať odklad splatnosti preddavku za mesiac marec 2020. Jeho súčasťou
je aj čestné prehlásenie o poklese čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej samostatnej
zárobkovej činnosti o 40 % a viac a spôsob jeho určenia, keďže ide o podmienku pre umožnenie
odkladu splatnosti preddavku.
Tlačivo je možné doručiť:

-

poštou na adresu sídla: Union zdravotná poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava;
elektronicky, na zriadenú emailovú adresu pre tento účel: odklad@union.sk;
prostredníctvom správy cez svoje konto v Online pobočke (vybrať kategóriu „Odklad splatnosti
preddavku“);

