Náhradné plnenie
za nákup v chránenej dielni
Často kladené otázky o možnostiach
náhradného plnenia pre firmy s povinnosťou
zamestnávať ZŤP pracovníkov

Nezamestnávate občanov
so zdravotným postihnutím?
Využite náhradné plnenie.
V zmysle zákona o službách zamestnanosti je zamestnávateľ,
ktorý má v pracovnom pomere viac ako 20 zamestnancov,
povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím
v počte minimálne 3,2 % z celkového počtu zamestnancov.
V opačnom prípade musí štátu ročne uhradiť odvod za každé takto nevytvorené pracovné miesto vo výške 0,9 násobku
celkovej ceny práce za prvé tri štvrťroky za každú chýbajúcu
zdravotne postihnutú osobu.
Suma odvodu (alebo skôr pokuty za neplnenie zákona) je
závislá od výšky priemernej mzdy, a preto sa, tak ako všetky
ostatné odvody, z roka na rok zvyšuje.
V roku 2013 tak minimálny odvod narástol až na 951,- €.
Hovoríme však o sume platnej len ak ide o jednu ZŤP osobu,
ktorú by ste mali zamestnávať. Aj v tomto prípade platí okrem
legislatívneho zákona aj zákon priamej úmery – čím viac osôb,
tým vyšší je odvod. Ak patríte medzi firmy, ktoré nemôžu
zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, môžete si

plniť povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným
postihnutím tzv. náhradným plnením.
Môžete to urobiť nepriamo, a to uprednostnením zadania
zákazky na účely plnenia povinného podielu zamestnávať
občanov so zdravotným postihnutím pred zaplatením odvodu
za neplnenie povinného podielu.
Od nás ako chránenej dielne obdržíte potvrdenie o realizovanej objednávke, ktoré vám zašleme po prijatí úhrady faktúry.
Toto potvrdenie spolu s fotokópiou faktúry a dokladu o úhrade
priložíte k už spomínanému výkazu, a tým máte nárok odpočítať si sumu realizovanej objednávky od vykázaného odvodu za
nesplnenie povinného podielu zamestnancov so zdravotným
postihnutím.
To znamená, že štát vám umožní nahradiť si zamestnávateľskú
povinnosť tým, že nakúpite produkty či služby od chránenej
dielne.
Náhradné plnenie však nehradíte v plnej výške odvodu, ale len
vo výške 0,8 násobku, čo je 845,- €. Takto vzniknutý rozdiel
predstavujú vaše ušetrené peniaze, teda za rok 2013 až 106,- €.
Náhradné plnenie si vypočítate raz ročne a odovzdáte
vo výkaze k 31. marcu.

Kto mi môže
vydať potvrdenie
o náhradnom plnení?
Právo vydávať potvrdenia majú chránené dielne. Pod
chránenými dielňami rozumieme pracoviská (veľké
spoločnosti, menšie firmy alebo organizácie), ktoré
zamestnávajú minimálne 50 % zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou, ktorá je väčšia ako 40 %.
Prevádzka chránených dielní musí byť schválená a povolená Úradom práce o odsúhlasená Regionálnym úradom
verejného zdravotníctva.

Ako môžem získať
náhradné plnenie?
Náhradné plnenie získate objednaním služieb alebo produktov od chránenej dielne. Zákazka sa musí zrealizovať
v tom istom kalendárnom roku, na ktorý chcete získať
náhradné plnenie.

Môžem náhradné
plnenie kombinovať
s odvedením
povinného odvodu?
Áno, kombinovaná úhrada je možná. V prípade, že hodnota vašej objednávky nedosahuje požadovanú výšku
povinného odvodu, môžete zvyšok odvodu doplatiť.

Dokedy musím uhradiť
faktúru za objednané
služby alebo produkty
od chránenej dielne?
Faktúra musí byť uhradená do konca kalendárneho roka,
teda do 31.12 príslušného kalendárneho roka. Len vtedy
vám bude môcť chránená dielňa na daný rok vystaviť
potvrdenie o náhradnom plnení.

Môžem o náhradné
plnenie žiadať aj spätne,
ak som faktúru uhradil
neskôr?
Nie, spätná úhrada náhradného plnenia nie je možná.
Služby a produkty, na ktoré si chcete náhradné plnenie
uplatniť, musia byť zaplatené vždy v tom istom kalendárnom roku.

Dokedy musím odovzdať
potvrdenie vydané
chránenou dielňou?
Potvrdenie musíte na úrad práce doručiť najneskôr do
konca marca nasledujúceho kalendárneho roka. Potvrdenie sa predkladá vždy za prechádzajúci kalendárny
rok (rovnako ako daňové priznanie). Potvrdenie musí
zamestnávateľ doložiť ďalšími dokladmi preukazujúcimi
náhradné plnenie, a to fotokópiou dokladu o zadaní zákazky (napr. objednávkou, zmluvou), fotokópiou dokladu
o zaplatení služby alebo produktu (faktúrou a následne
aj výpisom z bankového účtu, ktorý potvrdí uhradenie
faktúry).

Na koho
sa môžem obrátiť
pri vypĺňaní tlačív?
Našim klientom s vyplnením tlačív radi pomôžeme. Zvyčajne je potrebné ich vyplniť do konca februára. V prípade, že si to budete želať, môžeme tlačivá vyplniť aj hneď
po zrealizovaní zákazky, prípadne v inom dohodnutom
termíne.

Čo si musím u vás
objednať, aby som si
mohol uplatniť
náhradné plnenie?
Ponuka spoločnosti Tlačiareň Bardejov, s. r. o. je naozaj
pestrá. Venujeme sa výrobe obalov a ofsetovej tlači a do
tohto poľa pôsobností spadá výroba krabíc z hladkej
a vlnitej lepenky, výroba gastro obalov a pizza boxov,
ako aj výroba reklamných materiálov, katalógov, časopisov, papierových tašiek, firemných a produktových
brožúr, plagátov, kalendárov a pod.

Dokážete mi
zabezpečiť náhradné
plnenie na plnú
sumu faktúry?
Áno, pokiaľ ide o nami poskytované produkty.

Ako by som mohol
zaplatenie povinného
odvodu alebo náhradné
plnenie obísť?
Jediným spôsobom, ako sa vyhnúť zaplateniu odvodu
alebo náhradného plnenia je zamestnanie ZŤP osoby,
teda osoby so zníženou pracovnou schopnosťou (potvrdenie musí danej osobe vystaviť sociálna poisťovňa).
Miera zníženia pracovnej schopnosti u takejto osoby
môže byť variabilná – od 40 % do 70 %, prípadne viac
ako 70 %. V prípade zamestnania osoby zaradenej do
kategórie nad 70 %, sa vám táto započítava ako tri osoby
s postihom od 40 do 70 %.

Na aký typ produktov sa dá využiť
náhradné plnenie? Inšpirujte sa
ukážkami z nášho portfólia.

Ďalšie otázky radi zodpovieme:

dvorcak@tlaciarenbardejov.sk
+421 918 476 610

www.tlaciarenbardejov.sk

