
Aký 13. dôchodok vás čaká v tomto roku? Dozviete sa z kalkulačky
Sociálnej poisťovne

Kalkulačka Sociálnej poisťovne na výpočet 13. dôchodku vypočíta, v akej výške dostanú dôchodcovia
tento dôchodok (už v novembri 2021).
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Sociálna poisťovňa opäť pripravila pre dôchodcov
užitočnú pomôcku – Kalkulačku na výpočet 13.
dôchodku. Kalkulačka im rýchlo vypočíta, v akej
výške dostanú tento dôchodok už v novembri 2021.
Kalkulačka je zverejnená na webovej stránke Sociálnej
poisťovne (Kalkulačka na výpočet 13. dôchodku). Jej
použitie je jednoduché. Dôchodca do nej vpíše sumu
dôchodku, resp. jednotlivých dôchodkov, ktoré poberá.
Po kliknutí na políčko Vypočítať ihneď zistí v akej výške
dostane 13. dôchodok v roku 2021.

Kalkulačka umožňuje zápis aj v inej mene ako euro,
pričom zabezpečí prepočet danej meny na euro (výška
dôchodku v eurách sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol). Na prepočet dôchodku z cudziny sa
použije referenčný výmenný kurz určený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska, ktorý je platný 1. septembra 2021.

Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok v novembri 2021 automaticky. Znamená to, že o tento
dôchodok netreba žiadať.
Maximálna suma 13. dôchodku v roku 2021 bude 300 eur a dostanú ju tí dôchodcovia, ktorí majú
dôchodok v sume 218,06 eur a nižšej. Poberateľom dôchodku v rozpätí od 218,07 eur do 912,50 eur sa
13. dôchodok bude znižovať až do minimálnej sumy 50,01 eur. Najnižší 13. dôchodok 50 eur dostanú
dôchodcovia, ktorí majú dôchodok 912,51 eur a vyšší.
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Súvisiace dôvodové správy
Dôvodová správa k zákonu č. 296/2020 Z. z. (o 13. dôchodku)

Súvisiace aktuality
Zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a kalkulačka na výpočet

Súvisiace odborné články
Aktuálne zmeny v dôchodkovom poistení
I. Trinásty dôchodok už v decembri 2020
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https://www.mzdovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/socialna-poistnovna
https://www.socpoist.sk/13-dochodok-v-roku-2021/69854s
https://www.mzdovecentrum.sk/dovodova-sprava/dovodova-sprava-k-zakonu-c-296-2020-z-z.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/aktuality/zakon-c-296-2020-z-z-o-13-dochodku-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/aktualne-zmeny-v-dochodkovom-poisteni.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/i-trinasty-dochodok-uz-v-decembri-2020.htm


Súvisiace právne predpisy ZZ SR
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
296/2020 Z. z. Zákon o 13. dôchodku
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http://www.epi.sk/zz/2003-461
http://www.epi.sk/zz/2020-296

