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Od začiatku februára budúceho roka dostane približne polovica sporiteľov v druhom
dôchodkovom pilieri možnosť vybrať si po odchode na dôchodok celú sumu, alebo aspoň časť
úspor v druhom pilieri.
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Od začiatku februára budúceho roka dostane približne polovica sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri
možnosť vybrať si po odchode na dôchodok celú sumu, alebo aspoň časť úspor v druhom pilieri.
Vyplýva to z novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú dnes podpísal prezident SR Andrej
Kiska. V roku 2015 pritom na tzv. programový výber úspor malo nárok približne 16 % sporiteľov a v
prvom polroku minulého roka 8 % sporiteľov, ktorí získali nárok na dôchodok.
Možnosť výberu aspoň časti nasporenej sumy dostanú tí sporitelia, ktorých súčet súm všetkých
poberaných dôchodkov, vrátane doživotného dôchodku z druhého piliera, bude vyšší, ako je priemerný
mesačný starobný dôchodok z prvého penzijného piliera, na ktorý vznikol nárok od 1. januára 2004. V
súčasnosti ide o sumu 425 eur.
V najbližších troch rokoch sa má vďaka novele zákona rozšíriť možnosť výberu formy vyplácania
dôchodkových úspor približne 6,5 tisíca sporiteľom. Počet sporiteľov, ktorým sa nerozšíri možnosť
výberu formy vyplácania ich dôchodkových úspor, ministerstvo práce v nasledujúcich troch rokoch
odhaduje na približne 6,4 tisíca ľudí. Približne 4,1 tisíca osôb pritom bude musieť čerpať nasporené
prostriedky formou doživotného dôchodku a zhruba 2,3 tisíca sporiteľov nebude mať dostatočnú
nasporenú sumu na kúpu doživotného dôchodku, a preto si bude môcť úspory z druhého piliera vybrať.
Priemerná mesačná suma starobného dôchodku z prvého piliera, na ktorý vznikol nárok od 1. januára
2004, sa bude určovať vždy k 30. novembru kalendárneho roka a bude platiť celý nasledujúci rok.
Sociálna poisťovňa bude tento údaj zverejňovať na svojej internetovej stránke. Prvýkrát tak urobí 1.
februára budúceho roka, keď stanoví priemernú sumu starobnej penzie k 30. novembru 2017,
vzťahujúcu sa na rok 2018.
Výška priemerného starobného dôchodku, ktorá sa bude v tomto prípade brať do úvahy, bude vyššia
ako suma priemerného starobného dôchodku, ktorý v súčasnosti vypláca Sociálna poisťovňa. Starobnú
penziu totiž Sociálna poisťovňa v súčasnosti vypláca v priemernej výške 417,50 eura. Táto čiastka však
zahŕňa aj dôchodky, na ktoré vznikol nárok do 31. decembra 2003, a preto je nižšia ako priemerná suma
dôchodku, ktorá sa bude brať do úvahy pri nároku na výber úspor z druhého piliera.
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Súvisiace odborné články

Sociálna sféra a daň z príjmov, 1. Úvod do problematiky
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https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~sita
https://www.epi.sk/odborny-clanok/socialna-sfera-a-dan-z-prijmov-2016.htm


Sociálna sféra a daň z príjmov – 1. časť
Sociálna sféra a daň z príjmov – 2. časť
Postup pri platení príspevkov zamestnancov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) a ak
zamestnávateľ nezaplatí príspevky
Kto by mal zostať v 2. pilieri?
5.2 Dôchodkové sporenie
Nezdaniteľná časť na preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie –
II. pilier platná pre rok 2016
Nezdaniteľná časť na preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie – III. pilier
platná pre rok 2016

Súvisiace aktuality

Priemerná penzia z druhého piliera dosahuje cez 25 eur
Vek odchodu do dôchodku sa budúci rok predĺži o 63 dní

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
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https://www.epi.sk/odborny-clanok/socialna-sfera-a-dan-z-prijmov-1-cast.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/socialna-sfera-a-dan-z-prijmov-2-cast-pam-07-2016.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/postup-pri-plateni-prispevkov-zamestnancov-na-starobne-dochodkove-sporenie-a-ak-zamestnavatel-nezaplati-prispevky.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/kto-by-mal-zostat-v-2-pilieri.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/5-2-dochodkove-sporenie-10-2015.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/nezdanitelna-cast-na-preukazatelne-zaplatene-dobrovolne-prispevky-na-starobne-dochodkove-sporenie--ii--pilier.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/nezdanitelna-cast-na-preukazatelne-zaplatene-prispevky-na-doplnkove-dochodkove-sporenie--iii--pilier.htm
https://www.epi.sk/clanok-z-titulky/priemerna-penzia-z-druheho-piliera-dosahuje-cez-25-eur-spravodajstvo-1-2017.htm
https://www.epi.sk/clanok-z-titulky/vek-odchodu-do-dochodku-sa-buduci-rok-predlzi-o-63-dni-spravodajstvo-6-2017.htm
https://www.epi.sk/zz/2004-43

