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Príloha . 6 k vyhláške . 239/2006 Z. z.

VZOR
Rodné íslo/ íslo povolenia na pobyt

List SB – samostatne zárobkovo inná osoba
I. ODDIEL – Údaje o samostatne zárobkovo innej osobe
B01 íslo platitea poistného

B02

B03 DI

IO

Poistenec sa považoval za samostatne zárobkovo innú osobu 1)

B04

Poet dní obdobia uvedeného v p. B04

B05

Úhrn zaplatených preddavkov na poistné

od

do

B06

Základ dane z príjmov fyzických osôb poda osobitného predpisu

2)

B07

Výdavky na poistné na zdravotné poistenie, o ktoré sa znížil základ dane z príjmov
fyzických osôb poda osobitného predpisu 3)
Vymeriavací základ poda § 13 ods. 6 zákona 4) [(p. B07+ p. B08) / 2,14]

B08
B09

II. ODDIEL – Údaje o výške minimálneho základu samostatne zárobkovo innej osoby poda § 13 ods. 17, 18 a 19
zákona za jednotlivé kalendárne mesiace roku 2010 5 )
B21

B22

B23

Dni obdobia z p. B04, ke poistenec nebol
zamestnancom a nebol poistencom štátu
poda § 11 ods. 8 písm. n) zákona 6)

Minimálny základ prislúchajúci ku dom
uvedeným v p. B21 7)

Dni obdobia z p. B04,
ke poistenec nebol zamestnancom 8)

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
Spolu

III. ODDIEL – Výpoet poistného
Vymeriavací základ prislúchajúci obdobiu, ke poistenec nebol zamestnancom
[(p. B09 / p. B05) x súet p. B23 ] 9)
Vymeriavací základ prislúchajúci obdobiu, ke poistenec nebol zamestnancom, upravený poda § 13
ods. 8 zákona 9) (vyššia zo súm uvedených v súte p. B22 a p. B31)
Vymeriavací základ prislúchajúci obdobiu, ke poistenec bol zamestnancom (p. B09 - p. B31) 9)

B31

Vymeriavací základ upravený poda § 13 ods. 8 zákona 10)
(p. B32 + p. B33, ak sa vypajú, alebo p. B09)

B34

B32
B33

Suma z p. B06 sa zapoíta do p. S32 v spolonej asti typ S
Suma z p. B34 sa zapoíta do p. S21 v spolonej asti typ S
Vymeriavací základ (súin sumy uvedenej v p. B34 a koeficientu Kmax uvedeného v p. S23)

B35

Sadzba poistného podla § 12 ods. 1 písm. c) zákona

B36

Poistné (p. B35 x p. B36 / 100)

B37

%

IV. ODDIEL – Výpoet preddavku na poistné samostatne zárobkovo innej osoby na obdobie od 1. januára 2012
do 31. decembra 2012
Poet kalendárnych mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej innosti

11)

Podiel pomernej asti základu dane a 2,14 {[(p. B07 + p. B08) / p. B41] / 2,14}

Sadzba poistného poda § 12 ods. 1 písm. c) zákona

12)

B41
B42
B43

Preddavok na poistné poda § 16 ods. 2 písm. b) zákona [(p. B42 x p. B43) / 100]

B44

Preddavok na poistné upravený poda § 16 ods. 8 písm. b), c) a ods. 9 zákona 13)

B45

Suma z p. B37 sa zapoíta do p. S31 v spolonej asti typ S
Po vyplnení všetkých listov SA, SB, SC, SD sa pokrauje v spolonej asti typ S oddiele IV

%
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List SB vysvetlivky

Vysvetlivky k listu SB:
Skratka „p.“ znamená skratku slova položka.
Ak je viac možností, zvolená možnos sa oznaí písmenom X.
Sumy sa uvádzajú v eurách s presnosou na dve desatinné miesta.
Sumy v p. B09, p. B31, p. B35, p. B37 a p. B44 sa zaokrúhujú na najbližší eurocent nadol.
V položkách Rodné íslo/íslo povolenia na pobyt sa uvádza rodné íslo, ak poistenec rodné íslo nemá,
uvádza sa íslo povolenia na pobyt.
1)

Uvádzajú sa dátumy zaiatku a konca obdobia, ke sa poistenec v roku 2010 považoval za samostatne
zárobkovo innú osobu. Ak je viac takých období, alšie obdobia sa uvádzajú v oddiele VII v spolonej asti.

2)

Uvádza sa základ dane z príjmov fyzických osôb poda § 6 zákona . 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov okrem vyatých príjmov poda § 13 ods. 20 zákona.

3)

Uvádzajú sa výdavky na poistné na zdravotné poistenie, o ktoré sa znížil základ dane z príjmov fyzických osôb
poda zákona . 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

4)

Ak výsledok výpotu poda vzorca [(p. B07 + p. B08) / 2,14] je záporný, uvádza sa hodnota 0.

5)

Oddiel sa vypa, ak ide o poistenca, ktorého vymeriavací základ poda § 13 ods. 6 zákona za rok 2010 (p. B09)
nedosiahol sumu 3 834,84 eura. Vyp a sa, ak v roku 2010 bol poistenec platiteom poistného súbežne alebo
postupne aj ako zamestnanec alebo postupne aj ako platite poistného poda § 11 ods. 2 zákona.

6)

Uvádzajú sa poty dní, ke bol poistenec považovaný za samostatne zárobkovo innú osobu a súasne nebol
považovaný za zamestnanca a nebol ani osobou, za ktorú platí poistné štát poda § 11 ods. 8 písm. n) zákona.

7)

Uvádza sa pomerná as sumy minimálneho základu poda § 13 ods. 17, 18 a 19 zákona samostatne zárobkovo
innej osoby prislúchajúca k obdobiu, v ktorom nebola považovaná za zamestnanca a nebola ani osobou, za
ktorú platí poistné štát poda § 11 ods. 8 písm. n) zákona (minimálny základ samostatne zárobkovo innej osoby
poda § 13 ods. 17 zákona vydelený celkovým potom dní v mesiaci a vynásobený potom dní uvedených v p.
B21).

8)

Uvádzajú sa poty dní, ke bol poistenec považovaný za samostatne zárobkovo innú osobu a súasne nebol
považovaný za zamestnanca.

9)

P. B31 až p. B33 sa vypajú, ak v roku 2010 bol poistenec platiteom poistného aj ako zamestnanec alebo aj ako
platite poistného poda § 11 ods. 2 zákona.

10)

Ak v roku 2010 bol poistenec platiteom poistného aj ako zamestnanec alebo aj ako platite poistného poda
§ 11 ods. 2 zákona, uvádza sa súet súm z p. B32 a p. B33. Ak v roku 2010 nebol poistenec platiteom poistného
aj ako zamestnanec a nebol ani platiteom poistného ako platite poistného poda § 11 ods. 2 zákona, uvádza sa
suma z p. B09.

11)

Uvádza sa poet kalendárnych mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej innosti v roku 2010 z p. B04.
Na kalendárny mesiac, v ktorého priebehu sa zaala vykonáva samostatná zárobková innos  po prvom dni
v tomto mesiaci, sa neprihliada.

12)

Uvádza sa sadzba poistného samostatne zárobkovo innej osoby v de podania roného zútovania poistného.

13)

Samostatne zárobkovo inná osoba, ktorej výpotom vyšiel preddavok nižší ako minimálny, je poda § 16 ods. 8
písm. b) zákona povinná si preddavok upravi na minimálnu výšku.
V roku 2012 sa vychádza z priemernej mesanej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok 2010. Rovnaké pravidlo platí aj pri úprave
maximálneho preddavku. Ak výpotom vyšiel preddavok vyšší ako maximálny, upraví sa na maximálnu výšku. Ak
je samostatne zárobkovo inná osoba súasne zamestnancom, platí preddavok v takej výške, v akej sa
vypoítal. Úprava maximálnej výšky preddavku však platí aj pre túto samostatne zárobkovo innú osobu.
Ak je vypoítaný preddavok nižší ako 3 eurá, nemusí sa poda § 16 ods. 9 zákona plati vôbec.

