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Nový minimálny aj maximálny vymeriavací základ sa vzťahuje na obdobie od januára 2020. Poistné
zaplatené vo februári bude úhradou za január.
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Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby
(SZČO) musia do 10. februára 2020 zaplatiť poistné z
minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu
v novej výške. 
Nové minimálne poistné pre SZČO s minimálnym
vymeriavacím základom je 167,89 eura mesačne.
SZČO s maximálnym vymeriavacím základom budú v
tomto roku platiť poistné vo výške 2350,66 eura
mesačne. 
Sociálna poisťovňa túto zmenu oznámila živnostníkom a
ostatným SZČO listom alebo do e-schránky (ak ju majú
aktivovanú). Tým živnostníkom, ktorých sa minimálny a maximálny odvod týka, poslala Sociálna
poisťovňa v januári oznámenia o zmene. 
"Nový minimálny aj maximálny vymeriavací základ sa vzťahuje na obdobie od januára 2020. Poistné
zaplatené vo februári bude úhradou za január. Termín splatnosti pripadol na 10. februára z dôvodu, že 8.
februárový deň je sobota. V tejto súvislosti je potrebné upraviť si výšku platby v trvalom bankovom
príkaze a tiež si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol," upozorňuje hovorca poisťovne
Peter Višváder. 
Nové vymeriavacie základy majú aj dobrovoľne poistené osoby (DPO). Aktuálne sadzby poistného na
jednotlivé druhy poistenia si SZČO i DPO môžu pozrieť na webovej stránke Sociálnej poisťovne v
Tabuľke platenia poistného od 1. januára 2020. 
Výška poistného sa od 1. januára 2020 nemenila tým SZČO, ktorí neplatia z minimálneho alebo
maximálneho vymeriavacieho základu a podľa daňového priznania za rok 2019 platia v rozpätí medzi
novým minimálnym a maximálnym vymeriavacím základom.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez
predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.
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Súvisiace odborné články
Minimálna mzda v roku 2020 a jej vplyv na odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa
Odvody živnostníka do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2020
Zdravotné poistenie – Odvody živnostníka od 1. 1. 2020
Sociálne poistenie – odvody živnostníka od 1. 1. 2020
Odvody poistného od 1. januára 2020
1. Odvody poistného na sociálne poistenie podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
2. Odvody poistného na zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
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https://www.mzdovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/tasr
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/minimalna-mzda-v-roku-2020-a-jej-vplyv-na-odvodove-zatazenie-zamestnanca-a-zamestnavatela.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/odvody-zivnostnika-do-socialnej-a-zdravotnej-poistovne-od-1-1-2020.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/zdravotne-poistenie-odvody-zivnostnika-od-1-1-2020.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/socialne-poistenie-odvody-zivnostnika-od-1-1-2020.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/odvody-poistneho-od-1-januara-2020.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/1-odvody-poistneho-na-socialne-poistenie-podla-zakona-c-461-2003-z-z-o-socialnom-poisteni.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/2-odvody-poistneho-na-zdravotne-poistenie-podla-zakona-c-580-2004-z-z-o-zdravotnom-poisteni.htm


Súvisiace právne predpisy ZZ SR
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
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http://www.epi.sk/zz/2003-461
http://www.epi.sk/zz/2004-580

