
VZOR
Rodné íslo/ íslo povolenia na pobyt

List XB – samostatne zárobkovo inná osoba
I. ODDIEL – Údaje o samostatne zárobkovo innej osobe

B01 íslo platite a poistného B02 I O B03 DI

Poistenec sa považoval za samostatne zárobkovo innú osobu 1) B04 od do

Po et dní obdobia uvedeného v p. B04 B05

Úhrn zaplatených preddavkov na poistné B06

Základ dane z príjmov fyzických osôb pod a osobitného predpisu  2) B07
Výdavky na poistné, o ktoré sa znížil základ dane z príjmov fyzických osôb pod a
osobitného predpisu 2) B08

Vymeriavací základ pod a § 13 ods. 6 zákona  3) [(p. B07 + p. B08) / 2,14] B09

! Suma z p. B06 sa zapo íta do p. X42 v spolo nej asti typ X !

II. ODDIEL – Údaje o vymeriavacom základe samostatne zárobkovo innej osoby, ktorá sa považovala v ase medzi 1. 
januárom 2006 a 31. decembrom 2006 za osobu pod a § 11 ods. 8 písm. a) až i), k), p) a q) zákona 4)

Po et dní obdobia uvedeného v p. X21, ke  sa poistenec považoval za samostatne zárobkovo innú
osobu

B11

Pomerná as  vymeriavacieho základu pod a § 13 ods. 6 zákona pripadajúca na obdobie uvedené v
p. B11 [(p. B09 / p. B05)x p. B11]

B12

! Suma z p. B12 sa zapo íta do p. X23 v spolo nej asti typ X !

Suma nezapo ítavaná do vymeriavacieho základu(p. B12, ak p. X27 = áno; hodnota 0, ak p. X27 = nie) B13

III. ODDIEL – Údaje o výške minimálneho základu pod a § 13 ods. 17, 18 a 19 zákona samostatne zárobkovo innej 
osoby za jednotlivé kalendárne mesiace roku 2006 5)

B21 B22 B23 B24 B25

Dni obdobia uvedeného v
p. B04, ke  poistenec nebol 
poistencom štátu pod a § 11 
ods. 8 písm. a) až i), k), p), 

q) a o) zákona 6)

Minimálny základ 
samostatne zárobkovo 

innej osoby7)

Dni obdobia z p. B04, ke
poistenec nebol 

zamestnancom a nebol 
poistencom štátu pod a § 11 
ods. 8 písm. a) až i), k), p), 

q) a o) zákona8)

Minimálny základ 
prislúchajúci ku d om 
uvedeným v p. B23 9)

 Dni obdobia z p. B04, ke
poistenec nebol 

zamestnancom a nebol 
poistencom štátu pod a § 11 
ods. 8 písm. a) až i) a k), p) 

a q) zákona 10)

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

Spolu
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Rodné íslo/ íslo povolenia na pobyt List XB 

IV. ODDIEL – Výpo et poistného
Vymeriavací základ upravený pod a § 13 ods. 19 zákona (p. B09 – p. B13) B31

Vymeriavací základ prislúchajúci k obdobiu, ke  poistenec nebol zamestnancom a nebol poistencom 
štátu pod a § 11 ods. 8 písm. a) až i), k), p) a q) zákona [(p. B09/ p. B05) x sú et p. B25] 11) B32

Vymeriavací základ prislúchajúci k obdobiu, ke  poistenec nebol zamestnancom a nebol poistencom 
štátu pod a § 11 ods. 8 písm. a) až i), k) p) a q) zákona, upravený pod a § 13 ods. 8 zákona 11) (vä šia 
zo súm uvedených v sú te p. B24 a p. B32) 

B33

Vymeriavací základ prislúchajúci k obdobiu, ke  poistenec bol zamestnancom (p. B31.– p. B32) 11) B34

Vymeriavací základ upravený pod a § 13 ods. 8 zákona12)

(p. B33 + p. B34, ak sa vyp ajú, alebo p. B31) 
B35

V mesiacoch bez ZPS V mesiacoch so ZPS

Po ty dní období, ke  poistenec nebol/bol osobou so zdravotným postihnutím 13)
B36 B37

Pomerná as  vymeriavacieho základu
p. B38 = [p. B35/(p. B36 + p. B37)] x p. B36  p. B39 = p. B35 – p. B38 B38 B39

Úhrn minimálnych základov pod a § 13 ods. 17 a 18 zákona
(sú et p. B22 rozdelený na mesiace bez ZPS a so ZPS) 14) B40 B41

Kladný rozdiel p. B40 a p. B3815), resp. p. B41 a p. B39 16) B42 B43

! Suma z p. B35 sa zapo íta do p. X31 v spolo nej asti typ X !
! Sú et p. B42 a p. B43 sa zapo íta do p. X35 v spolo nej asti typ X !

Sú et sumy uvedenej v p. B38 a sú inu sumy uvedenej v p. B42 a koeficientuKmin
 uvedeného v p. X36 17), resp. sú et sumy uvedenej v p. B39 a sú inu sumy 
uvedenej v p. B43 a koeficientu Kmin uvedeného v p. X36 18)

B44 B45

Vymeriavací základ (sú in sumy uvedenej v p. B44 a koeficientu Kmax  uvedeného 
v p. X38, resp. sú in sumy uvedenej v p. B45 a koeficientu Kmax uvedeného v
p. X38)

B46 B47

Sadzba poistného pod a § 12 ods. 1 písm. c) zákona B48 % B49 %
Poistné (p. B46 x p. B48 / 100, resp. p. B47 x p. B49 / 100) B50 B51

V. ODDIEL – Výpo et preddavku na poistné samostatne zárobkovo innej osoby na obdobie od 1. júla 2007 do 30. júna 
2008 
Základ dane z príjmov fyzických osôb pod a osobitného predpisu 2) neznížený o výdavky 
na poistné (p. B07 + p. B08) B61

Po et kalendárnych mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej innosti19) B62

Podiel pomernej asti základu dane a 2,14 {[(p. B07 + p. B08) / p. B62] / 2,14} B63

Sadzba poistného pod a § 12 ods. 1 písm. c) zákona 20) B64 %
Preddavok na poistné pod a § 16 ods. 2 písm. b) zákona [(p. B63 x p. B64) / 100] B65

Preddavok na poistné upravený pod a § 16 ods. 8 písm. b) a c) a ods. 9 zákona B66

! Sú et z p. B50 a p. B51 sa zapo íta do p. X41 v spolo nej asti typ X !
! Po vyplnení všetkých listov XA, XB, XC, XD sa pokra uje v spolo nej asti typ X, oddiel VII !
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List XB vysvetlivky 

Vysvetlivky: 

Skratka „p.“ znamená skratku slova položka.

1) Uvádzajú sa presné dátumy za iatku a konca obdobia, ke  sa poistenec v roku 2006 považoval za samostatne 
zárobkovo innú osobu. V prípade viacerých období sa alšie uvádzajú v oddiele X.

2) Uvádza sa základ dane z príjmov fyzických osôb pod a § 6 zákona . 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov okrem príjmov z výkonu innosti osobného asistenta, príjmov z prenájmu a príjmov,
z ktorých sa vyberá da  zrážkou (§ 58 zákona . 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 3 a
§ 43 zákona . 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov).

3) Ak je výsledok výpo tu pod a vzorca [(p. B07 + p. B08)/ 2,14] záporný, uvádza sa hodnota 0.

4) Oddiel sa vyp a v prípade poistenca, ktorý sa v ase medzi 1. januárom 2006 a 31. decembrom 2006 
považoval za samostatne zárobkovo innú osobu a sú asne sa považoval za osobu pod a § 11 ods. 8 písm.
a) až i), k), p) a q) zákona a splnil podmienku pod a § 11 ods. 9 zákona.

5) Oddiel sa vyp a v prípade poistenca, ktorého vymeriavací základ pod a § 13 ods. 6 zákona za rok 2006
(p. B09) nedosiahol sumu 82 800 Sk.

6) Uvádzajú sa po ty dní, ke  bol poistenec považovaný za samostatne zárobkovo innú osobu a sú asne nebol 
osobou, za ktorú platí poistné štát pod a § 11 ods. 8 písm. a) až i), k), p), q) a o) zákona.

7) Uvádza sa minimálny základ pod a § 13 ods. 17, 18 a 19 zákona samostatne zárobkovo innej osoby. 
(Minimálny základ samostatne zárobkovo innej osoby pod a § 13 ods. 17 zákona vydelený celkovým po tom 
dní v mesiaci a vynásobený po tom dní uvedených v p. B21).

8) Vyp a sa, ak v roku 2006 bol poistenec platite om poistného aj ako zamestnanec alebo aj ako platite
poistného pod a § 11 ods. 2 zákona. Uvádzajú sa po ty dní, ke  bol poistenec považovaný za samostatne 
zárobkovo innú osobu a sú asne nebol považovaný za zamestnanca ani nebol osobou, za ktorú platí poistné 
štát pod a § 11 ods. 8 písm. a) až i), k), p), q) a o) zákona.

9) Vyp a sa, ak v roku 2006 bol poistenec platite om poistného aj ako zamestnanec alebo aj ako platite
poistného pod a § 11 ods. 2 zákona (ak sa vyp a p. B23). Uvádza sa pomerná as  sumy minimálneho 
základu samostatne zárobkovo innej osoby pod a § 13 ods. 17, 18 a 19 zákona prislúchajúca k obdobiu,
v ktorom nebol považovaný za zamestnanca (minimálny základ samostatne zárobkovo innej osoby pod a § 13 
ods. 17 zákona vydelený celkovým po tom dní v mesiaci a vynásobený po tom dní uvedených v p. B23).

10) Vyp a sa, ak v roku 2006 bol poistenec platite om poistného aj ako zamestnanec alebo aj ako platite
poistného pod a § 11 ods. 2 zákona (ak sa vyp a p. B23). Uvádzajú sa po ty dní, ke  bol poistenec 
považovaný za samostatne zárobkovo innú osobu a sú asne nebol považovaný za zamestnanca ani nebol 
osobou, za ktorú platí poistné štát pod a § 11 ods. 8 písm. a) až i), k), p) a q) zákona.

11) P. B32 až p. B34 sa vyp ajú, ak v roku 2006 bol poistenec platite om poistného aj ako zamestnanec alebo aj 
ako platite  poistného pod a § 11 ods. 2 zákona.

12) Ak v roku 2006 bol poistenec platite om poistného aj ako zamestnanec alebo aj ako platite  poistného pod a
§ 11 ods. 2 zákona, uvádza sa sú et súm z p. B33 a p. B34. Ak v roku 2006 nebol poistenec platite om
poistného aj ako zamestnanec a nebol ani platite  poistného pod a § 11 ods. 2 zákona, uvádza sa suma
z p. B35.

13) Obdobie uvedené v p. B04 (ak p. X27 = áno, tak okrem obdobia uvedeného v p. X21) sa rozdelí pod a
mesiacov, ke  poistenec nebol osobou so zdravotným postihnutím a bol osobou so zdravotným postihnutím.

14) P. B40 až p. B43 sa vyp ajú, ak suma v p. B09 je menšia ako 82 800 Sk.

15) Vyp a sa, ak suma v p. B09 je menšia ako 82 800 Sk a rozdiel p. B40 a p. B38 je kladný ( p. B40 > p. B38).

16) Vyp a sa, ak suma v p. B09 je menšia ako 82 800 Sk a rozdiel p. B41 a p. B39 je kladný (p. B41 > p. B39).

17) Ak p. B42 sa nevyp a alebo je nula (p. B38 > = p. B40), uvádza sa suma uvedená v p. B38.

18) Ak p. B43 sa nevyp a alebo je nula (p. B39 > = p. B41), uvádza sa suma uvedená v p. B39.

19) Uvádza sa po et kalendárnych mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej innosti v roku 2006
z p. B04. Na kalendárny mesiac, v ktorého priebehu sa za ala vykonáva  samostatná zárobková innos  po 
prvom dni v tomto mesiaci, sa neprihliada.

20) Uvádza sa sadzba poistného samostatne zárobkovo innej osoby v de  podania ro ného zú tovania poistného.
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