
Odvody poistného od 1. januára 2019

Postup pri výpočte odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne pre zamestnancov,
zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby.

Dátum publikácie: 7. 2. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Výška odvodov poistného je závislá od statusu
poistenca, sadzby poistného a vymeriavacieho základu,
z ktorého sa poistné platí. Kategórie poistencov, sadzby
poistného a spôsob výpočtu vymeriavacieho základu
a poistného sa pre rok 2019 nemenia. Minimálny
mesačný vymeriavací základ je naďalej stanovený len
pre platenie poistného na sociálne poistenie samostatne
zárobkovo činných osôb a dobrovoľne poistených osôb
a na zdravotné poistenie samostatne zárobkovo činných
osôb a samoplatiteľov, a to vo výške 477 €.
Maximálny vymeriavací základ je naďalej stanovený len
pre platenie poistného na sociálne poistenie, a to vo
výške 6 678 € mesačne, a pre výpočet poistného z dividend, a to vo výške 57 240 €.

Uvedené vymeriavacie základy sú odvodené od priemernej mesačnej mzdy za rok 2017, ktorá je vo
výške 954 €.

Ďalšie zmeny v mzdovej oblasti si pozrite vo videoškolení: Zmeny v mzdovej oblasti od 1. 1. 2019 
Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videám v cene predplatného.  

 

Pri odvodoch poistného od 1. januára 2019 musí zamestnávateľ zohľadniť:

minimálny mesačný vymeriavací základ – nie je stanovený,
maximálny mesačný vymeriavací základ – len pre sociálne poistenie – 6 678 €,
odvodovú úľavu predtým dlhodobo nezamestnaného občana a občana s trvalým pobytom v
najmenej rozvinutom okrese – pri pracovnoprávnom vzťahu uzatvorenom od 1. 1. 2019 – pri príjme
maximálne 639,18 €,
zvýhodnenú dohodu o brigádnickej práci študentov – mesačne 200 €,
zvýhodnenú dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o vykonaní práce dôchodcu – mesačne 200 €,
odpočítateľnú položku zamestnanca na zdravotné poistenie – 380 € mesačne,
cudzinec je zdravotne poistený, len ak má dohodnutý mesačný príjem minimálne vo výške
mesačnej minimálnej mzdy.

Pri odvodoch poistného od 1. januára 2019 musí samostatne zárobkovo činná osoba zohľadniť:

minimálny mesačný vymeriavací základ – 477 €,
maximálny mesačný vymeriavací základ – len na sociálne poistenie – 6 678 €,
minimálne mesačné poistné na sociálne poistenie – 158,11 €,
maximálne mesačné poistné na sociálne poistenie – 2 213,75 €,
minimálne mesačné poistné na zdravotné poistenie – 66,78 €, resp. 33,39 €,
hranicu príjmu v roku 2018 pre vznik/ zánik povinného sociálneho poistenia od 1. 7. 2019 – 5 724 €.

Odvody poistného od 1. januára 2019

Stránka 1 / 3

https://www.mzdovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/eva-gasparova
https://www.mzdovecentrum.sk/video/zmeny-v-mzdovej-oblasti-od-1--1--2019-tv.htm


 

Získajte prístup k celému obsahu, funkciám a službám
 Prístup k celému obsahu (Odborné články, Príklady z praxe...)

 Mzdová TV - videoškolenia s odborníkmi

 Mzdová pohotovosť - denne odpovedáme na vaše otázky

 Mzdové noviny - mesačný prehľad zmien

 Moje MC - vlastné záložky, poznámky, história...

 

 

Všetky výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Článok je skrátený. Celý text:
Odvody poistného od 1. 1. 2019

Poznámky pod čiarou: 
Autor: Ing. Eva Gášpárová

 

Súvisiace videoškolenia

Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky

 Objednať ročný prístup v e-shope
zakon.sk
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https://www.mzdovecentrum.sk/o-portali-mzdovecentrum.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/cely/odborny-clanok/odvody-poistneho-od-1-januara-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/video/zrazky-zo-mzdy-a-exekucne-zrazky--videoskolenie.htm
https://www.zakon.sk/eshop/mzdove-centrum-odborny-online-system/p-1569111.xhtml


Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!
 

Odvody poistného na zdravotné poistenie
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Zamestnanecké benefity z pohľadu dane a odvodov aktuálne v roku 2018

Súvisiace kalkulačky
Výpočet čistej mzdy od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Výpočet odmeny z dohody – nepravidelný príjem (od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019)
Výpočet odmeny z dohody - pravidelný príjem (od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019)
Výpočet odmeny z dohody – nepravidelný príjem (od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020)
Výpočet odmeny z dohody – pravidelný príjem (od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020)
Výpočet čistej mzdy od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
Výpočet čistej mzdy od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
Výpočet odmeny z dohody – pravidelný príjem (od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021)
Výpočet odmeny z dohody – nepravidelný príjem (od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021)
Výpočet čistej mzdy od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
Výpočet odmeny z dohody – nepravidelný príjem (od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022)

Súvisiace odborné články
Odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2019
Odvody samostatne zárobkovo činnej osoby od 1. 1. 2019
1. Základné pojmy - Odvody samostatne zárobkovo činnej osoby od 1. 1. 2019
2. Paušálne výdavky - Odvody samostatne zárobkovo činnej osoby od 1. 1. 2019
3. Sociálne poistenie - Odvody samostatne zárobkovo činnej osoby od 1. 1. 2019
4. Zdravotné poistenie - Odvody samostatne zárobkovo činnej osoby od 1. 1. 2019

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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Prihlásiť sa na
odber
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https://www.mzdovecentrum.sk/video/odvody-poistneho-na-zdravotne-poistenie-pzp.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/video/dohody-o-pracach-vykonavanych-mimo-pracovneho-pomeru-2018-tv.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/video/zamestnanecke-benefity-z-pohladu-dane-a-odvodov-aktualne-v-roku-2018-tv.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/kalkulacky/vypocet-cistej-mzdy-od-1-1-2018.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/kalkulacky/vypocet-odmeny-z-dohody-nepravidelny-prijem-od-1-1-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/kalkulacky/vypocet-odmeny-z-dohody-pravidelny-prijem-od-1-1-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/kalkulacky/vypocet-odmeny-z-dohody-nepravidelny-prijem-od-1-1-2020.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/kalkulacky/vypocet-odmeny-z-dohody-pravidelny-prijem-od-1-1-2020.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/kalkulacky/vypocet-cistej-mzdy-od-1-1-2020.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/kalkulacky/vypocet-cistej-mzdy-od-1-1-2021-do-31-12-2021.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/kalkulacky/vypocet-odmeny-z-dohody-pravidelny-prijem-od-1-1-2021-do-31-12-2021.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/kalkulacky/vypocet-odmeny-z-dohody-nepravidelny-prijem-od-1-1-2021-do-31-12-2021.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/kalkulacky/vypocet-cistej-mzdy-od-1-1-2022-do-31-12-2022.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/kalkulacky/vypocet-odmeny-z-dohody-nepravidelny-prijem-od-1-1-2022-do-31-12-2022.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/odvodove-zatazenie-zamestnanca-a-zamestnavatela-v-roku-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/odvody-samostatne-zarobkovo-cinnej-osoby-od-1--1--2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/1-zakladne-pojmy-odvody-samostatne-zarobkovo-cinnej-osoby-od-1-1-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/2--pausalne-vydavky---odvody-samostatne-zarobkovo-cinnej-osoby-od-1--1--2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/3-socialne-poistenie-odvody-samostatne-zarobkovo-cinnej-osoby-od-1--1--2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/4--zdravotne-poistenie---odvody-samostatne-zarobkovo-cinnej-osoby-od-1--1--2019.htm
http://www.epi.sk/zz/2003-461
http://www.epi.sk/zz/2004-580
https://www.mzdovecentrum.sk/clanok-z-titulky/odber-mc.htm

