
SZČO si pre nové odvody musia zmeniť trvalý príkaz v banke

Minimálne odvody na sociálne poistenie pre SZČO sa od začiatku tohto roka zvýšili zo 146,35 eura na
151,16 eura, vyššiu sumu minimálnych odvodov treba zaplatiť na účet Sociálnej poisťovne najneskôr do
8. februára tohto roka.
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Časť samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) si vzhľadom na vyššie minimálne odvody na sociálne
poistenie musí zmeniť svoj trvalý príkaz v banke. Týka sa to všetkých SZČO, ktoré za minulý rok platili
sociálne odvody z nižšieho základu ako 456 eur, teda ich mesačné sociálne odvody boli nižšie ako
151,16 eura. Minimálne odvody na sociálne poistenie pre SZČO sa totiž od začiatku tohto roka zvýšili zo
146,35 eura na 151,16 eura.
Dôvodom je nárast minimálneho mesačného vymeriavacieho základu na platenie poistného, ktorý stúpol
zo 441,50 eura na 456 eur. Poistné na sociálne poistenie v novej výške za január tohto roka treba zaplatiť
najneskôr do 8. februára tohto roka.

Maximálny vymeriavací základ pre SZČO, dobrovoľne poistenú osobu, zamestnanca a zamestnávateľa je
po novom 6 384 eur, čo je oproti vlaňajšku nárast o 203 eur. Tí, ktorí za minulý rok platili poistné na
sociálne poistenie z maximálneho vymeriavacieho základu 6 181 eur, pričom ich skutočný vymeriavací
základ bol vyšší, uhrádzajú za január 2018 už novú výšku poistného. Ich maximálnym mesačným
vymeriavacím základom je už totiž suma 6 384 eur. Z maximálneho vymeriavacieho základu bude SZČO
v tomto roku odvádzať poistné v sume 2 116,29 eura mesačne.

Dobrovoľne poistená osoba v prípade, že je poistená komplexne (teda nemocensky, dôchodkovo a v
nezamestnanosti), je za tento rok do Sociálnej poisťovne povinná odvádzať minimálne 160,28 eura a
maximálne 2 243,97 eura mesačne.
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Súvisiace aktuality
V tomto roku pripadne Deň daňovej slobody na 6. júna
Na štát pracujeme tento rok o niečo dlhšie ako vlani

Súvisiace odborné články
Zmena veličín platných od 1. 1. 2018, odvodených od sumy životného minima
Minimálna mzda na rok 2018
Odvody poistného od 1. januára 2018
Odvody od 1. 1. 2018
Poistné na povinné sociálne poistenie zamestnanca a zamestnávateľa od 1. januára 2018
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https://www.mzdovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/sita
https://www.mzdovecentrum.sk/aktuality/v-tomto-roku-pripadne-den-danovej-slobody-na-6--juna-spravodajstvo-2-2017.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/aktuality/na-stat-pracujeme-tento-rok-o-nieco-dlhsie-ako-vlani-spravodajstvo-6-2017.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/zmena-velicin-platnych-od-1--1--2018-odvodenych-od-sumy-zivotneho-minima-pmpp-12-13-2017.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/minimalna-mzda-na-rok-2018-pam-11-2017.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/odvody-poistneho-od-1-januara-2018.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/odvody-od-1-1-2018-pam-01-2018.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/poistne-na-povinne-socialne-poistenie-zamestnanca-a-zamestnavatela-od-1--januara-2018.htm


Poistné na povinné sociálne poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby – odvody poistného od 1. 1.
2018 záloha
Poistné na sociálne poistenie, ktoré platí štát a Sociálna poisťovňa - Odvody poistného od 1. januára
2018
Odvody poistného na zdravotné poistenie od 1. januára 2018
1. Sociálne poistenie (zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení) - odvody
2. Verejné zdravotné poistenie (zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení) - Odvody od 1. 1. 2018

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
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https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/itemid11472714.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/poistne-na-socialne-poistenie-ktore-plati-stat-a-socialna-poistovna---odvody-poistneho-od-1--januara-2018.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/odvody-poistneho-na-zdravotne-poistenie-od-1--januara-2018.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/odvody-od-1-1-2018-pam-01-2018-socialne-poistenie.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/2--verejne-zdravotne-poistenie-zakon-c--580-2004-z--z--o-zdravotnom-poisteni---odvody-od-1--1--2018.htm
http://www.epi.sk/zz/2003-461

