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Informácia pre užívateľov 
Tento týždeň mala byť u zákazníkov inštalovaná verzia 5.10 mzdového modulu so zmenami súvisiacimi 
s novou odvodovou úľavou platnou od 15.12.2015. Z dôvodov uvedených v texte nižšie update 5.10 
realizovaný nebude. Úpravy systému v súvislosti s novou odvodovou úľavou budú dostupné v update 5.11, 
plánovanom na koniec roka 2015, a to v rozsahu, v akom budú dostupné informácie z príslušných inštitúcií. 
 

Nová odvodová úľava platná od 15.12.2015 

Informácia zo stránky Sociálnej poisťovne 

Na základe prijatého zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov dochádza od 15. decembra 2015 k rozšíreniu skupiny 
zamestnancov s odvodovou úľavou. 

Rozšírenie odvodovej úľavy sa týka novej skupiny zamestnancov, ktorí boli evidovaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 
mesiacov pred vznikom pracovného/štátnozamestnaneckého pomeru a majú trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov 
definovaných podľa osobitného predpisu. Zamestnávateľ bude za takýchto zamestnancov platiť poistné len na úrazové poistenie a 
garančné poistenie za obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov . 

Podmienkou poskytnutia úľavy je, že ide o vznik buď pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru a že zamestnanec má 
trvalý pobyt v okrese, kde miera nezamestnanosti presahuje stanovené hranice. Ďalšou podmienku je, že zamestnanec bol nepretržite 
evidovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť mesiacov. Podmienkou na uplatnenie odvodovej úľavy je tiež 
vyradenie z evidencie nezamestnaných práve z dôvodu vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru. 
Okrem toho jeho príjem nemôže presiahnuť 67 % priemernej mesačnej mzdy. Na právne vzťahy, ktoré vzniknú v roku 2015, predstavuje 
týchto 67 % priemernej mesačnej mzdy suma 552,08 eura a ak vzniknú v roku 2016, bude hraničná suma 574,86 eura. 

Odvodová úľava bude platiť najviac 12 mesiacov počas trvania pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru. Zamestnávateľ 
počas 12 mesiacov bude platiť za zamestnanca len poistné na úrazové poistenie a na garančné poistenie. 

Nová odvodová úľava pre zamestnancov s trvalým pobytom v takzvaných hladových dolinách sa od polovice decembra tohto roka 
podľa predbežných informácií bude vzťahovať na 12 okresov. Tie ešte oficiálne zverejní Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
(ÚPSVR) SR na svojom webovom sídle.  

Ak takýto zamestnanec bude chcieť byť v budúcnosti za obdobie odvodovej úľavy dôchodkovo poistený, bude mať možnosť za toto 
obdobie dodatočne si doplatiť poistné na dôchodkové poistenie. 

 

S platnosťou od 15. decembra 2015 začal platiť nový Zákon č. 336/2015 o podpore najmenej rozvinutých 
okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým boli novelizované okrem iných Zákon 
o zdravotnom poistení a Zákon o sociálnom poistení. 

Napriek tomu, že zákon platí už od 15.12.2015, na to, aby sme mohli odvodovú úľavu zapracovať do update 
5.10, sme nemali ani ku dňu uzávierky updatu 9.12.2015 k dispozícii tieto dôležité informácie: 

- neboli zverejnené zmeny v štruktúre elektronického RLFO a elektronických výkazov v súvislosti so 
zavedením novej odvodovej úľavy; 

- chýba metodické usmernenie k postupu výpočtu odvodov na sociálne a zdravotné poistenie v 
prípade, že podmienka trvalého pobytu v najmenej rozvinutom okrese, a teda odvodová úľava, 
skončí počas mesiaca – doteraz platilo, že odvodová úľava sa v mesiaci buď uplatní, alebo 
neuplatní. 

 

Sociálna poisťovňa ku dňu uzávierky updatu zverejnila len kód 18 pre osobu s novou odvodovou výnimkou 
pre listinnú podobu RLFO. Dňa 10.12.2015 dostali softvérové spoločnosti informáciu o novej verzii štruktúry 
RLFO s informáciou: 

Platnosť verzie 2016, ako aj úprava systému elektronických služieb Sociálnej poisťovne bude v rozmedzí 15. 
až 31. decembra 2015, v závislosti od zverejnenia zoznamu najmenej rozvinutých okresov, čo je jedna z 
podmienok uplatnenia novej odvodovej úľavy. 

http://www.socpoist.sk/aktuality-od-15-decembra-zacne-platit-nova-odvodova-ulava/48411s60885c
http://www.socpoist.sk/aktuality-od-15-decembra-zacne-platit-nova-odvodova-ulava/48411s60885c
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Pokiaľ zamestnávateľ nevyužije novú odvodovú úľavu, nie sú nutné žiadne zmeny a bude stále 
použiteľná súčasná verzia elektronického RLFO. 

 

Z uvedeného nám vychádza, že v tejto chvíli nie je jasné, odkedy bude Sociálna poisťovňa pripravená začať 
prihlasovať zamestnancov s novou odvodovou úľavou, avšak všetky ostatné prípady nahlasovania do 
registra poistencov zostávajú nezmenené. 

 

UPOZORNENIE: Ak by ste potrebovali prihlásiť zamestnanca s novou odvodovou úľavou skôr, ako bude 
v systéme dostupný update 5.11, urobte tak cez aplikácie zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne. 

 

V súvislosti so zmenami v postupe výpočtu odvodov sa snažíme získať oficiálne metodické usmernenie od 
príslušných zodpovedných inštitúcií. 

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zverejnil na svojej stránke v piatok 11.12.2015 Metodické 
usmernenie č. 12/2/2014 Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného 
na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni, kde podľa bodu 19: 

Ak dôjde v priebehu mesiaca k zmene trvalého pobytu občana vedeného v evidencii uchádzačov o 
zamestnanie najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov, pričom jeho trvalý pobyt v období vzniku nároku 
bol v najmenej rozvinutom okrese, má nárok na uplatnenie si odvodovej úľavy za celý kalendárny mesiac. 
Zánik nároku na uplatnenie si odvodovej úľavy je potrebné nahlásiť k poslednému dňu kalendárneho 
mesiaca, v ktorom došlo k zmene trvalého pobytu. 

To znamená, že odvodová úľava pri výpočte odvodov na zdravotné poistenie bude platiť ešte celý mesiac, 
v ktorom došlo k porušeniu podmienky trvalého pobytu v najmenej rozvinutom okrese. 

Podľa bodu 5. písm. d) sa osoba s novou odvodovou úľavou oznamuje do zdravotnej poisťovne kódom 1W: 

d) z titulu zamestnávania fyzickej osoby podľa § 11 ods. 7 písm. v) sa použije súčasne kód „2 Z“ a kód „1W 
Z.“ Pri ukončení zamestnávania fyzickej osoby podľa § 11 ods. 7 písm. v) sa použije súčasne kód „2 K“ a 
kód „1W K.“ Pri prekročení sumy mesačného príjmu uvedenej v § 11 ods. 7 písm. v) bod druhý alebo po 
uplynutí 12 kalendárnych mesiacov odo dňa vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého 
pomeru, sa použije súčasne kód „1W K.“ 

To znamená, že zamestnanci s novou odvodovou úľavou sa budú do zdravotných poisťovní oznamovať 
rovnakým spôsobom ako zamestnanci, ktorí boli dlhodobo nezamestnanou osobou. 

 

Čo sa týka výpočtu odvodov na sociálne poistenie, zatiaľ sa nám podarilo získať neoficiálne stanovisko 
Sociálnej poisťovne, podľa ktorého sa budú v mesiaci, kedy došlo k zmene trvalého pobytu z najmenej 
rozvinutého okresu (NRO), počítať odvody za pracovný/ štátnozamestnanecký pomer 2x: raz za tú časť 
mesiaca, kedy mal nárok na odvodovú úľavu - v mesačnom výkaze budú údaje vykázané pod kódom 18 
(ZECNRO), a raz za tú časť mesiaca, kedy už nemal nárok na odvodovú úľavu – údaje budú vykázané pod 
kódom 1 (ZEC). Tu sa Sociálna poisťovňa ešte nevyjadrila k tomu, ako sa budú pomerne rozpočítavať príjmy 
pre výpočet odvodov pre prvú a pre druhú časť mesiaca. 

 

Z týchto informácií je zrejmé, že nové ustanovenie o ukončením nároku na odvodovú úľavu uprostred 
mesiaca je problémové a každá z inštitúcií bude zrejme pri jeho uplatňovaní postupovať vlastným spôsobom. 

 

Zoznam najmenej rozvinutých okresov bude viesť Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a zverejní ho na 
svojej webovej stránke www.upsvar.sk. Podľa neoficiálnych informácií by mali byť na zozname tieto okresy: 
Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Sobrance, Svidník, Trebišov, 
Veľký Krtíš a Vranov nad Topľou. Zoznam sa bude aktualizovať štvrťročne. 

 

A na záver ešte jedna informácia. Často sa zamestnávatelia pýtajú, či je uplatnenie odvodovej úľavy pre 
dlhodobo nezamestnanú osobu a teda aj pre osobu s nárokom na novú odvodovú úľavu povinné, alebo 
môžu takúto osobu prijať do pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru aj ako riadneho 
zamestnanca bez úľav. Ak by sme brali zákon striktne, tak je uplatnenie odvodovej úľavy pre tieto osoby 
povinné. Je tu však možnosť, že ak sa zamestnanec dá vyradiť z úradu práce z iného dôvodu ako pre vznik 
pracovného pomeru, napr. na vlastnú žiadosť, dochádza k porušeniu jednej z podmienok uplatnenia úľavy 

http://www.upsvar.sk/
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a zamestnanec môže byť prijatý ako zamestnanec bez úľav. Tiež sme sa stretli s neoficiálnou informáciou 
Sociálnej poisťovne, že ak sa zamestnanec a zamestnávateľ dohodnú (písomne) na neuplatnení odvodovej 
úľavy, tak to Sociálna poisťovňa bude rešpektovať. Túto informáciu si ale musí zamestnávateľ overiť u svojej 
pobočky Sociálnej poisťovne. 

 

 

 

Ing. Martina Lapšová, produktový manažér, Mado spol. s r. o. 

 


