
Niektorým SZČO sa od júla menia ich odvodové
povinnosti voči Sociálnej poisťovni
Vyše 154,2 tisíca SZČO dostalo zo Sociálnej poisťovne oznámenie o tom, či sa im mení výška
poistného na sociálne poistenie, ďalším 22,2 tisíca podnikateľom ich povinnosť platiť sociálne
odvody od začiatku tohto mesiaca vznikla a zvyšným 11,8 tisíca SZČO povinnosť platiť odvody
do Sociálnej poisťovne zanikla.
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Vyše 188,2 tisíca samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) dostalo zo Sociálnej poisťovne (SP)
oznámenie o tom, či sa im od začiatku júla tohto roka menia ich odvodové povinnosti voči poisťovni. Na
mediálnych raňajkách o tom informovala riaditeľka odboru poistného SP Andrea Zahoranová. Poisťovňa
listom informovala vyše 154,2 tisíca SZČO o tom, či sa im mení ich vymeriavací základ a tomu
prislúchajúca výška poistného na sociálne poistenie. Ďalších 22,2 tisíca podnikateľov dostalo oznámenie
o tom, že ich povinnosť platiť sociálne odvody od začiatku tohto mesiaca vznikla a zvyšným 11,8 tisíca
SZČO poisťovňa oznámila, že ich povinnosť platiť odvody zanikla. Nová suma poistného za júl je splatná
do 8. augusta tohto roka.
Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. júla tohto roka tým osobám, ktoré na základe daňového priznania
za rok 2016 podaného v riadnom termíne, teda do konca marca tohto roka, dosiahli vyšší príjem z
podnikania ako 5 298 eur a k 1. júlu 2017 činnosť vykonávajú. Sumu, podľa ktorej sa posudzuje vznik
povinného poistenia SZČO, tvoria dosiahnuté príjmy z podnikania alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s
inou samostatnou zárobkovou činnosťou za rok 2016 bez odpočítania výdavkov.
Ak je SZČO povinne poistená k 30. júnu tohto roka a za rok 2016 dosiahla príjem z podnikania vyšší ako
5 298 eur, povinné poistenie jej trvá aj po tomto dátume naďalej. Povinné poistenie SZČO zaniká 30.
júna 2017 tým osobám, ktoré za rok 2016 dosiahli príjem rovnajúci sa 5 298 eurám alebo nižší.
SZČO s odloženým daňovým priznaním za minulý rok dostanú zo SP listy s informáciami o odvodových
povinnostiach až v októbri. Ak im vznikne povinnosť platiť poistné, zaplatia ho prvýkrát do 8. novembra
2017. Ak sa im výška poistného zmení, novú sumu poistného takisto zaplatia prvýkrát do 8. novembra
2017. Za júl, august a september totiž uhrádzajú tieto SZČO poistné v rovnakej sume, v akej ho platili za
obdobie do 30. júna 2017.
Minimálny mesačný vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie v tomto roku
dosahuje 441,50 eura, z čoho poistné predstavuje 146,35 eura. Ku koncu júna tohto roka platilo
minimálnu výšku poistného 132,7 tisíca SZČO, čo je 65,23 % z celkového počtu povinne poistených
SZČO. Maximálny mesačný vymeriavací základ na platenie odvodov dosahuje 6 181 eur a maximálne
poistné z toho tvorí 2 048,99 eura. Takúto sumu poistného ku koncu júna tohto roka do SP platilo 284
SZČO, čo je 0,13 % z celkového počtu povinne poistených SZČO.
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Súvisiace právne predpisy ZZ SR

311/2001 Z. z. Zákonník práce
5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
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