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Minimálne sociálne a zdravotné odvody pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) od začiatku
budúceho roka stúpnu o 6,84 eura na 215 eur. Najnižšie možné odvody na sociálne poistenie pre SZČO
sa od januára 2018 zvýšia z terajších 146,35 eura na 151,16 eura a minimálny preddavok na zdravotné
poistenie na budúci rok dosiahne 63,84 eura, čo bude oproti súčasnosti nárast o 2,03 eura.
Stane sa tak vzhľadom na to, že priemerná mesačná mzda na Slovensku podľa Štatistického úradu SR
vlani medziročne vzrástla o 3,3 % na 912 eur. Minimálny vymeriavací základ (VZ) na platenie odvodov
pre SZČO je totiž naviazaný na vývoj priemerných zárobkov zamestnancov, a preto sa od začiatku
januára 2018 upraví smerom nahor takisto o 3,3 %.
Od začiatku roka 2018 sa tiež vzhľadom na nárast priemernej mzdy na Slovensku zvýši maximálny VZ
na platenie poistného na sociálne poistenie, s výnimkou úrazového poistenia, kde najvyšší možný VZ nie
je stanovený. Maximálny VZ na rok 2018 stúpne zo súčasných 6 181 eur na 6 384 eur, teda zo 7-
násobku priemernej mzdy za rok 2015 na 7-násobok priemernej mzdy za rok 2016. Nárast najvyššieho
možného VZ pri sociálnych odvodoch z pôvodného 5-násobku na 7-násobok priemernej mzdy na
Slovensku spred dvoch rokov schválila v parlamente súčasná vládna koalícia v októbri minulého roka.
Predošlá vláda Roberta Fica od začiatku roka 2013 zvýšila minimálny VZ pre SZČO pri platení odvodov z
pôvodných 44,2 % na 50 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Na rok 2018 preto
bude minimálny vymeriavací základ pre SZČO vo výške 456 eur. Oproti tomuto roku je to nárast o 14,50
eura.
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Súvisiace odborné články

Prehľad mzdových veličín v eurách používaných od 1. januára 2016
Daňové a odvodové povinnosti pri výkone zárobkovej činnosti v športe v postavení SZČO + záver
Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne od 1. 7. 2016
Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne
zárobkovo činnej osoby
Vymeriavací základ na platenie poistného a výpočet poistného na povinné sociálne poistenie
Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2015
RZZP za rok 2015 poistenca štátu, SZČO a samoplatiteľa
Účtovanie v peňažnom denníku v stĺpci „Poistné a príspevky“
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https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~sita
https://www.epi.sk/odborny-clanok/prehlad-mzdovych-velicin-v-eurach-pouzivanych-od-1-januara-2016.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/danove-a-odvodove-povinnosti-pri-vykone-zarobkovej-cinnosti-v-sporte-v-postaveni-szco-zaver.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/odvody-szco-do-socialnej-poistovne-od-1-7-2016.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/vznik-a-zanik-povinneho-nemocenskeho-poistenia-a-povinneho-dochodkoveho-poistenia-samostatne-zarobkovo-cinnej-osoby.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/vymeriavaci-zaklad-na-platenie-poistneho-a-vypocet-poistneho-na-povinne-socialne-poistenie.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/rocne-zuctovanie-poistneho-na-zdravotne-poistenie-za-rok-2015.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/rzzp-za-rok-2015-poistenca-statu-szco-a-samoplatitela.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/uctovanie-v-penaznom-denniku-v-stlpci-poistne-a-prispevky.htm


Sociálne poistenie podnikateľa – SZČO
Zmeny výšky odvodov od 1. 1. 2017 - sociálne poistenie
Zmeny výšky odvodov od 1. 1. 2017 - verejné zdravotné poistenie
Úprava minimálnych mzdových nárokov od 1. 1. 2017
Úprava maximálnych vymeriavacích základov od 1. 1. 2017
Odvody od 1. 1. 2017
Odvody poistného od 1. januára 2017
Odvody na sociálne a zdravotné poistenie od 1. 1. 2017
Minimálna mzda v roku 2017, odvody a daňová povinnosť

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
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https://www.epi.sk/odborny-clanok/socialne-poistenie-podnikatela--szco.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/zmeny-vysky-odvodov-od-1-1-2017-socialne-poistenie.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/verejne-zdravotne-poistenie-zmeny-vysky-odvodov-od-1-1-2017.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/uprava-minimalnych-mzdovych-narokov-od-1--1--2017.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/uprava-maximalnych-vymeriavacich-zakladov-od-1--1--2017.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/odvody-od-1--1--2017.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/odvody-poistneho-od-1-januara-2017.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/odvody-na-socialne-a-zdravotne-poistenie-od-1-1-2017.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/minimalna-mzda-v-roku-2017-odvody-a-danova-povinnost.htm
https://www.epi.sk/zz/2003-461

