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Minimálne sociálne odvody pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) od začiatku januára tohto
roka stúpli o 6,95 eura na 158,11 eura mesačne. Stalo sa tak vzhľadom na to, že priemerná mzda na
Slovensku podľa Štatistického úradu SR v roku 2017 medziročne vzrástla o 4,6 % na 954 eur.
Minimálny vymeriavací základ pre SZČO na platenie odvodov je totiž naviazaný na vývoj priemerných
hrubých zárobkov zamestnancov, a preto sa od začiatku januára 2019 upravil smerom nahor takisto o 4,6
%, a to na 477 eur. Vyššie minimálne sociálne odvody SZČO prvýkrát zaplatia za január 2019, a to
najneskôr do 8. februára 2019. Minimálne sociálne odvody platí približne 135 tisíc SZČO.

Od 1. januára tohto roka išiel nahor aj maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne
poistenie, a to zo 6 384 eur na 6 678 eur. Maximálny vymeriavací základ na platenie sociálnych odvodov
totiž od 1. januára 2017 dosahuje 7-násobok priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov, do konca
roka 2016 išlo o 5-násobok priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Najvyššie možné sociálne
odvody pre SZČO tak za obdobie od 1. januára tohto roka stúpli z 2 116,29 eura na 2 213,75 mesačne.

Bývalá vláda Roberta Fica od začiatku roka 2013 zvýšila minimálny vymeriavací základ pre SZČO z
pôvodných 44,2 % na 50 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Na rok 2019 je preto
minimálny vymeriavací základ pre SZČO vo výške 477 eur.
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Súvisiace odborné články
1. Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky na rok 2019
2. Príplatky – mzdové zvýhodnenia na rok 2019
3. Životné minimum od 1. 1. 2019
4. Základ dane/sadzba dane z príjmov fyzických osôb na rok 2019
5. Nezdaniteľné časti základu dane od 1. 1. 2019
6. Daňový bonus na rok 2019
7. Poistné na sociálne poistenie (zamestnanec/zamestnávateľ) na rok 2019
8. Preddavky na verejné zdravotné poistenie (zamestnanec/zamestnávateľ) v roku 2019
9. Náhrada príjmu pri dočasnej PN zamestnanca v roku 2019
10. Nemocenské dávky zamestnanca v roku 2019
11. Sumy stravného a cestovné náhrady v roku 2019
12. Výška maximálneho príjmu v roku 2019 počas evidencie na úrade práce
13. Exekučné zrážky v roku 2019
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https://www.mzdovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/sita
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/1-minimalna-mzda-a-minimalne-mzdove-naroky-na-rok-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/2-priplatky--mzdove-zvyhodnenia-na-rok-2019-pmpp-2-3-2018.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/3-zivotne-minimum-od-1--1--2019-pmpp-2-3-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/4-zaklad-dane-sadzba-dane-z-prijmov-fyzickych-osob-na-rok-2019-pmpp-2-3-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/5--nezdanitelne-casti-zakladu-dane-od-1--1--2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/6-danovy-bonus-na-rok-2019-pmpp-2-3-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/7-poistne-na-socialne-poistenie-zamestnanec-zamestnavatel-na-rok-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/8-preddavky-na-verejne-zdravotne-poistenie-zamestnanec-zamestnavatel-v-roku-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/9-nahrada-prijmu-pri-docasnej-pn-zamestnanca-v-roku-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/nemocenske-davky-zamestnanca-v-roku-2019-pmpp-2-3-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/11-sumy-stravneho-cestovne-nahrady-v-roku-2019-pmpp-2-3-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/12--vyska-maximalneho-prijmu-v-roku-2019-pocas-evidencie-na-urade-prace-pmpp-2-3-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/13-exekucne-zrazky-v-roku-2019.htm


Minimálna mzda pre rok 2019
Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2018 a prechode na rok
2019
Mzdové veličiny od 1. 1. 2019
Daňovo-odvodové zaťaženie zamestnanec verzus živnostník v roku 2018
3. Daňovo-odvodové zaťaženie SZČO v roku 2018

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
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https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/minimalna-mzda-pre-rok-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/povinnosti-zamestnavatela-v-oblasti-mzdoveho-uctovnictva-pri-uzatvarani-roku-2018-a-prechode-na-rok-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/mzdove-veliciny-od-1-1-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/danovo-odvodove-zatazenie-zamestnanec-verzus-zivnostnik-v-roku-2018.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/3--danovo-odvodove-zatazenie-szco-v-roku-2018.htm
http://www.epi.sk/zz/2003-461

