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

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

Ståpec 2  suma
(v eurách)

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

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)
Tabu¾ka 2. Výpoèet poistného (pri rôznych subjektoch vyplácajúcich príjmy sa uvedie osobitný riadok za kadý subjekt)
Ståpec 1

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

Ståpec 3
Sadzba (v %)

Ståpec 4  poistné (v eurách)
Ståpec 2 x ståpec 3

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
Poistné celkom (súèet poistného zo ståpca 4):

vymeriavací základ zo ståpca 3 tabu¾ky 1

sadzba (v %)

poistné

eur

Tabu¾ka 3. Výpoèet preplatku/nedoplatku (pri rôznych subjektoch vyplácajúcich príjmy sa uvedie osobitný riadok za kadý subjekt)
Ståpec 1

Ståpec 2

Ståpec 3

platite¾ poistného

poistné
(v eurách)

vykázané/uhradené preddavky
(v eurách)10)

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

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

eur

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

5d = 5a + 5b  5c

Tabu¾ka è. 6. Výpoèet preddavku na poistné na obdobie od 1. januára do 31. decembra roka nasledujúceho dva roky po roku, za ktorý sa roèné zúètovanie poistného vykonáva (iba pri aktívnej samostatne zárobkovo èinnej osobe)
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
6c  poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, povinný príspevok na starobné
dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity, poistné na poistenie v nezamestnanosti

6d  poèet kalendárnych mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej èinnosti
6e  koeficient pod¾a § 13 ods. 2 zákona a pod¾a § 38b ods. 3 a 4 zákona
6f  sadzba (v %)
6g  vypoèítaný preddavok na poistné (6f/100) x {[(6a + 6b + 6c)/ 6d ] /6e}
6h  úprava preddavku na poistné pod¾a § 16 ods. 8 zákona
Preddavok na poistné:

eur

Tabu¾ka 7. Roèné zúètovanie poistného so zamestnávate¾om
Meno a priezvisko
Por. è. zamestnanca
1.
2.
3.

Rodné
èíslo

Vymeriavací základ (po
úprave koeficientom)

Poistné
zamestnávate¾

Poistné
zamestnanec

Vykázané
preddavky
zamestnávate¾

Vykázané
preddavky
Výsledok
Výsledok
zamestnanec zamestnávate¾a zamestnanca

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

