SOCIÁLNA POISfOVÑA
pobocka Cadca

Stúrova 2078, 022 01 Cadca

Oíslo úctu pobocky: SK2581800000007000156242
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Konespoindencna adresa:

Varíabilny symbol: 2089197891

ICO: 44723377

Rodné císlo:

Cadca 19. maja 2015
Císlo: 700-1710921915-GC04/15
ROZHODNUTIE

Sociálna poisfovña, pobocka Cadca, podl'a § 178 ods. 1 písm. a) deviaty bod zákona c 461/2003 Z z
o socialnom poisteni (d'alej len ,,zákon") a § 240 zákona v znení neskorsích predpisov Vám predpisuie
za obdobie december 2012

...

r

j

pénale v sume 69,81 EUR,

vypocítané z dlznej sumy poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poisíenie a príspevkov
na siarobné dóchodkové sporenie*), poistného na invalidné poistenie, poistného na úrazové poistenie, poistného
na garancné poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti, poistného do rezervného fondu solidarity (d'alej
len ,,poistné a príspevky"), vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy den omeskania odo dña splatnosti Doistného

a pnspevkov do Una ¿acaiia koníroiy.

Neoddelitel'nou súcast'ou tohto rozhodnutia je príloha.

Uvedenú sumu uhrad'te na úcet Sociálnej poisfovne, pobocka Cadca v Státnej pokladnici do15dní
odo dña dorucenia tohto rozhodnutia. Pri bezhotovostnom prevode alebo na postovej poukázke v oznacení
specificky symbol, uvedte císlo 1710921915 a v oznacení konstantny symbol uved'te císlo 1118.
Pénale je mozné uhradif aj v hotovosti v pobocke Sociálnej poistovne.
Odóvodnenie

Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú povinné platit' poistné a príspevky, sú povinné poistné
a príspevky odvádzaf. Poistné a príspevky sa platia na úcet Sociálnej poistovne v Státnej pokladnici
za kalendárny mesiac pozadu. Poistné a príspevky, ktoré platí a odvádza zamestnávatel', sú splatné v den urceny
navyplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca. Akje vyplata tychto príjmov pre jednotlivé
organizacné útvary zamestnávatel'a rozlozená na rozne dni. poistné a príspevky sú splatné v den poslednej
vyplaty príjmov zúctovanych za príslusny kalendárny mesiac. Ak nie je taky den urceny, poistné a príspevky sú
splatné v posledny den kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktory sa platí poistné. Ak den
splatnosti poistného a prispevkov pripadne na sobotu a na den pracovného pokoja, poistné a príspevky sú
splatné v najblizsí nasledujúci pracovny den (§ 141 ods. 2, § 142 ods. 1 a § 143 ods. 2 zákona a § 26 ods. 1
zákona c. 43/2004 Z. z-. o starobnom ddchodkovom sporení aozmene a doplnení niektorych zákonov §27
ods. 1 zákona c. 43/2004 Z. z. v znení zákona c. 721/2004 Z. z. a § 28 ods. 2 zákona c. 43/2004 Z. z.).

Fyzickym osobám a právnickym osobám povinnym odvádzat' poistné a príspevky ktoré neodviedli
poistné a príspevky za príslusny kalendárny mesiac veas alebo ich odviedli v nizsej sume, Sociálna poisfovña
predpise pénale vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy den omeskania odo dña splatnosti poistného
a prispevkov do dna, ked' bola dlzná suma poukázaná na úcei Sociálnej poist'ovne v Státnej pokladnici zaplatená
v hotovosti alebo do dña zacatia kontroly. Predpísané pénale nemóze presíahnut' dlznú sumu'poistného
a pnspevkov za kontrolované obdobie. Sociálna poist'ovña pénale nepredpíse, ak pénale za kontrolované
obdobie me je vyssie ako 3,32 EUR (§ 240 zákona v znení neskorsích predpisov)

Vzhl'adom nato ze ako zamestnávater povinny odvádzaf poistné a príspevky ste poistné a pft

odviedli v nizs^ sume za mesiac december 2012, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedene vo vyrokovej casta tohto
rozhodnutia.

P o u ce n i e

Proti tomuto rozhodnutiu mozno podat' odvolanie vlehote do 15

¡eho

na Sociálnej poist'ovni, pobocka Óadca.
Podra § 215 ods. 5 zákona odvolanie má odkladny úcinok.

Caá»

JUDr. Marta Cyprichová
riaditel'ka pobocky

Rozhodnutie dostanú:
1.
Michal Strauch

2.

Sociálna poist'ovña, pobocka Cadca

**)BIC/SWIFY - pre cezhmnicny prevod piatby, ktory nesplña podmienky pre SEPA úhradu
uvedie namiesto SPSRSKBA BIC/SWIFT v tvare: SUBASKBX
*} platí v prípade, ak zamestnanec je sporitel'om
podl'a osobitného predpisu
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ZamestnávafeF - pénale
Priloha k rozhodnutiu:700-1710921915-GC04/15
Variabilny symbol:2089197891

Názov odvádzatefa:Michal Strauch

Pénale z oneskorene zaplateného/nezaplateného poistného a povinnych" príspevkov na základe mesacného vykazu poistného a príspevkov
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Dohument bol vylvoteny 06.07.2015 v poboflte Caúca. Spracoval: Mária Vraielová.

"platí pre príspevky na starobné dóchodkové sporenie za obdobie od 1. 1. 2013.

26.04.2013

0,05

19.05.2015

754

69,81

754

69.81

69 81

A SOCIÁLNA POISfOVÑA

%*-_• poboóka Cadca

VÓadcidña22. 6. 2015

Vázeny klient,

bolo Vám dorucené rozhodnutie Sociálnej poist'ovne, poboóka Cadca, ktorym sa
predpísali pénale, uvedené vo vyrokovej éasti rozhodnutia.
Vprípade, ak by zVasej strany prichádzalo do úvahy podanie odvolania len
z dóvodu, ze platby poistného na obdobie, uvedené vo vyroku rozhodnutia, boíí uhrádené
veas aiebo v inom termine, nez je uvedené v prílohe rozhodnutia,
mózete osobne
vrátit' rozhodnutie na pénale na pobocke a zároveñ k nahliadnutiu je potrebné
predlozit' originálne doklady, z kíorych bude vyplyvat' iny dátum úhrady poistného,
nez je uvedeny v prílohe rozhodnutia.

V prípade opodstatnenosti námietok pobocka rozhodnutie vystornuje a bude nañ
pozerat', akoby vóbec nebolo vydané. Po zmene dátümov úhrad poistného v apiikácü
jednotného
vyberu poistného pobocka obdobie skontroiuje a vo veci vydá nové
rozhodnutie, ak budú splnené zákonné podmienky.
Pobocka uvedenym spósobom bude klientov vybavovat' od júla 2015.

S pozdravom
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JUDr. ZdenaStehl

vedúca OP
Sociálna poistovña

pobocka Cadca

