Komplexné služby výpočtovej a kancelárskej techniky

Vývoj a distribúcia podnikového a ekonomického software

Priznanie dôchodku a platenie odvodov v roku 2020.
Novela č. 321/2019 Z.z. (tlač 1530) zákona o sociálnom poistení upravuje od 1.1.2020 nadobudnutie
právnych účinkov dovŕšenia dôchodkového veku a priznania dôchodku pre účely sociálneho poistenia a
ďalších zákonov.
Pre posúdenie vzniku, trvania alebo zániku sociálneho poistenia a pre platenie poistného na SP sa za :



Deň dovŕšenia dôchodkového veku považuje deň, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako
deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr deň jeho určenia
Deň priznania dôchodku považuje deň vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

Aj pre iné účely sa za deň dovŕšenia dôchodkového veku považuje deň, ktorý SP určila ako deň
dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr deň jeho určenia, ak osobitný predpis nehovorí inak.
Dôchodkový vek určuje SP na žiadosť poistenca.

Zmena zdravotného stavu v programe EcoSun:
Zmenu zdravotného stavu zamestnanca zadávame v záložke Zamestnanci, po novele zákona
o sociálnom poistení od 1.1.2020 musíme rozlišovať platnosť zdravotného stavu pre sociálnu poisťovňu
a pre zdravotnú poisťovňu.

Upozornenie:
Zmeny zdravotných stavov meníme len ak nám donesie rozhodnutie o priznaní dôchodku (
starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok).
Pri zamestnancoch, ktorých máme už v evidencií a nepriniesli rozhodnutie o priznaní
dôchodku ,zdravotné stavy nemeníme, aj keď kolónka zdravotný stav pre ZP platí od bude
prázdna.
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Zadávanie nového zamestnanca do evidencie programu v EcoSun.
Pri zadávaní nového zamestnanca do programu EcoSun, platnosť zdravotného stavu zamestnanca
zadávame, aj v kolónke pre sociálnu a aj zdravotnú poisťovňu. Dátum platnosti, ak je zdravotný
stav iný ako dobrý zadávame dátum nástupu do pracovného pomeru.

Doručenie rozhodnutia o priznaní starobného dôchodku.
Zamestnanec Vám doručí rozhodnutie o priznaní dôchodku, ak ide o priznanie starobného
dôchodku, alebo predčasného starobnom dôchodku treba rozlíšiť, či to je zamestnanec na trvalý
pracovný pomer, alebo zamestnanec na dohodu.
Ak je to zamestnanec v pracovnom pomere, zadávame Zdravotný stav : Starobný dôchodok, alebo
Predčasný starobný dôchodca a platnosť zdravotného stavu zadávame len do kolónky Zdravotný
stav pre SP platí od, kde zadávame dátum vydania rozhodnutia o priznaní starobného
dôchodku . /napríklad: starobný dôchodok priznaný od 15.1.2020, rozhodnutie vydané 5.2.2020 /

Ak je to zamestnanec zamestnaný na dohodu / DoPČ, DVP /, zadávame Zdravotný stav : Starobný
dôchodok, alebo Predčasný starobný dôchodca, Platnosť zdravotného stavu zadávame do
kolónky Zdravotný stav pre SP platí od, kde zadávame dátum vydania rozhodnutia o priznaní
starobného dôchodku, alebo predčasného starobného dôchodku a do kolónky Zdravotný stav
pre ZP platí od zadávame dátum priznania starobného dôchodku. Pri predčasnom starobnom
dôchodku dátum v kolónke Zdravotný stav pre ZP platí nemeníme. /napríklad: starobný dôchodok
priznaný od 15.1.2020, rozhodnutie vydané 5.2.2020 /
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Doručenie rozhodnutia o priznaní invalidného dôchodku do 70%.
Zamestnanec Vám doručí rozhodnutie o priznaní dôchodku, ak ide o priznanie invalidného
dôchodku do 70%, treba rozlíšiť, či to je zamestnanec na trvalý pracovný pomer, alebo zamestnanec
na dohodu.
Ak je to zamestnanec v pracovnom pomere, zadávame Zdravotný stav : Invalidný dôchodca 4070percent a platnosť zdravotného stavu zadávame len do kolónky Zdravotný stav pre ZP platí od,
kde zadávame dátum priznaní invalidného dôchodku. /napríklad: invalidný dôchodok priznaný od
15.1.2020, rozhodnutie vydané 5.2.2020 /

Ak je to zamestnanec zamestnaný na dohodu / DoPČ, DVP /, zadávame Zdravotný stav : Invalidný
dôchodca 40-70 percent. Platnosť zdravotného stavu zadávame do kolónky Zdravotný stav pre
SP platí od, kde zadávame dátum vydania rozhodnutia o priznaní starobného dôchodku a do
kolónky Zdravotný stav pre ZP platí od zadávame dátum priznania starobného dôchodku.
/napríklad: starobný dôchodok priznaný od 15.1.2020, rozhodnutie vydané 5.2.2020 /

SunSoft Plus s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 1688/15
026 01 Dolný Kubín

Tel.: 043/583 11 00, fax: 043/5864 887
e-mail: sunsoft@sunsoft.sk
web: www.sunsoft.sk

3/4
IČO: 31590128
DIČ: 2020425088
IČ DPH: SK2020425088

Komplexné služby výpočtovej a kancelárskej techniky

Vývoj a distribúcia podnikového a ekonomického software

Doručenie rozhodnutia o priznaní invalidného dôchodku viac ako 70%.
Ak je to zamestnanec zamestnaný na pracovný pomer, zadávame Zdravotný stav : Invalidný
dôchodca nad 70 percent. Platnosť zdravotného stavu zadávame do kolónky Zdravotný stav pre
SP platí od, kde zadávame dátum vydania rozhodnutia o priznaní starobného dôchodku a do
kolónky Zdravotný stav pre ZP platí od zadávame dátum priznania starobného dôchodku.
Ak je to zamestnanec zamestnaný na dohodu / DoPČ, DVP /, zadávame Zdravotný stav : Invalidný
dôchodca nad 70 percent. Platnosť zdravotného stavu zadávame do kolónky Zdravotný stav pre
SP platí od, kde zadávame dátum vydania rozhodnutia o priznaní starobného dôchodku a do
kolónky Zdravotný stav pre ZP platí od zadávame dátum priznania starobného dôchodku.
/napríklad: invalidný dôchodok priznaný od 15.1.2020, rozhodnutie vydané 5.2.2020 /
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