SPÄTNÉ PREDPISOVANIE POISTNÉHO SOCIÁLNOU POISŤOVŇOU
Opakovane dostávame otázky, či sa spätné predpisovanie poistného nepremlčuje a ktoré právne
predpisy umožňujú Sociálnej poisťovni prepisovať poistné spätne.
Podľa § 144 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 461/2003 Z.z.“): „Sociálna poisťovňa predpíše poistné fyzickej osobe alebo
právnickej osobe povinnej odvádzať poistné, ak táto osoba neodviedla poistné vôbec alebo ak ho
odviedla v nesprávnej sume. Ak suma dlžného poistného v úhrne je nižšia ako 3,32 eura, Sociálna
poisťovňa dlžnú sumu nepredpíše.“
Podľa § 147 zákona č. 461/2003 Z.z.:
„(1) Právo predpísať poistné sa premlčí za desať rokov odo dňa jeho splatnosti, ak tento zákon
neustanovuje inak.
(2) Právo predpísať poistné sa nepremlčuje, ak nebola splnená povinnosť ustanovená v § 228 ods. 1
a § 231 ods. 1 písm. b).
(3) Právo vymáhať poistné sa premlčí za šesť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia, ktorým sa poistné predpísalo.“
Podľa § 228 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z.: „Samostatne zárobkovo činná osoba, na ktorú sa v
právnych vzťahoch sociálneho poistenia uplatňujú predpisy Slovenskej republiky podľa osobitného
predpisu 4) alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej
republiky, je povinná oznámiť príslušnej pobočke výšku príjmov a výdavkov samostatne zárobkovo
činnej osoby zo zárobkovej činnosti podľa § 3 ods. 3. Samostatne zárobkovo činná osoba podľa
prvej vety je povinná oznámiť príslušnej pobočke aj skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a
zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne
zárobkovo činnej osoby podľa § 21 ods. 4 a 5, a to do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nastali. Údaje
podľa prvej vety je samostatne zárobkovo činná osoba povinná oznámiť do ôsmich dní od
právoplatného určenia príslušnosti k právnym predpisom Slovenskej republiky a v bežnom roku
najneskôr do 31. mája kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok.“
V prípade, ak došlo k nesprávnemu odhláseniu sa zo sociálneho poistenia, právo Sociálnej
poisťovne predpísať poistné spätne sa nepremlčuje.
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