
VZOR
Rodné číslo/ Číslo povolenia na pobyt          

List SC – platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona

I. ODDIEL – Údaje o platiteľovi poistného podľa § 11 ods. 2 zákona

C01 Číslo platiteľa poistného C02 IČO C03 DIČ

                           

Poistenec sa považoval za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona  1) C04 od          do          

Úhrn zaplatených preddavkov na poistné C05      

Vymeriavací základ podľa § 13 ods. 7 zákona  2) C06      

Suma z p. C05 sa započíta do p. S32 v spoločnej časti typ S
Suma z p. C06 sa započíta do p. S21 v spoločnej časti typ S

II. ODDIEL – Údaje o výške minimálneho základu podľa § 13 ods. 17 a 18 zákona platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 
zákona za jednotlivé kalendárne mesiace roku 2008 3)

C11 C12 C13 C14

Vymeriavací základ podľa
§ 13 ods. 7 zákona 2)

Dni obdobia uvedeného v p. C04, keď 
poistenec nebol poistenecom štátu podľa 

§ 11 ods. 8 písm. n) zákona 
Minimálny základ 4) Súčin koeficientu 0,6618

a minimálneho základu  5)

Január                     

Február                     

Marec                     

Apríl                     

Máj                     

Jún                     

Júl                     

August                     

September                     

Október                     

November                     

December                     

Spolu                     

III. ODDIEL – Výpočet poistného 
Vymeriavací základ upravený podľa § 13 ods. 8 a ods. 9 písm. b) zákona
(vyššia zo súm uvedených v p. C06 a súčte p. C14)

C21      

 Suma z p. C05 sa započíta do p. S32 v spoločnej časti typ S
 Suma z p. C21 sa započíta do p. S21 v spoločnej časti typ S

Vymeriavací základ (súčin sumy uvedenej v p. C21 a koeficientu Kmax uvedeného v p. S23) C22      

Sadzba poistného podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona C23      %

Poistné (p. C22 x p. C23 / 100) C24      

Suma z p. C24 sa započíta do p. S31 v spoločnej časti typ S
Po vyplnení všetkých listov SA, SB, SC, SD sa pokračuje v spoločnej časti typ S, oddiel IV 



List SC vysvetlivky 

Vysvetlivky k listu SC: 

Skratka „p.“ znamená skratku slova položka.

Ak je viac možností, zvolená možnosť sa označí písmenom X.

V položkách Rodné číslo/Číslo povolenia na pobyt sa uvádza rodné číslo, ak poistenec rodné číslo nemá, 
uvádza sa číslo povolenia na pobyt.

1) Uvádzajú sa presné dátumy začiatku a konca obdobia, keď sa poistenec v roku 2008 považoval za platiteľa 
poistného podľa § 11 ods. 2 zákona. Ak je viac takých období, ďalšie obdobia sa uvádzajú v oddiele VII.
v spoločnej časti.

2) Uvádza sa príjem, ktorý podlieha dani z príjmov podľa § 5 a 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov, dosiahnutý v čase, keď sa poistenec v roku 2008 považoval za platiteľa poistného podľa
§ 11 ods. 2 zákona okrem vyňatých príjmov podľa § 13 ods. 20 zákona.

3) Oddiel sa vypĺňa poistencom, ktorého vymeriavací základ podľa § 13 ods. 7 zákona za rok 2008 (p. C06) 
nedosiahol sumu 64 332 Sk.

4) Uvádza sa minimálny základ podľa § 13 ods. 17 a 18 zákona platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona 
(minimálny základ podľa § 13 ods. 17 zákona platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona vydelený celkovým 
počtom dní v mesiaci a vynásobený počtom dní uvedených v p. C12).

5) Uvádza sa súčin koeficientu 0,6618 a sumy minimálneho základu uvedenej v p. C13.
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