
Pri odklade daňového priznania sa SZČO sociálne
odvody menia až v októbri
Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré si predĺžia lehotu na podanie daňového priznania za
rok 2016, budú poistné na sociálne poistenie platiť v rovnakej sume ako doteraz za obdobie do
30. septembra tohto roka.
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Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si predĺžia  lehotu na podanie daňového priznania za
rok 2016, budú poistné na sociálne poistenie platiť v rovnakej sume ako doteraz za obdobie do 30.
septembra tohto roka.
Poistné z novo určeného vymeriavacieho základu, vypočítaného na základe daňového priznania za rok
2016, začne SZČO s odloženými daňami platiť až od 1. októbra 2017 s prvou splatnosťou do 8.
novembra 2017. Predĺženie lehoty  na podanie daňového priznania za rok 2016 poisťovni netreba
oznamovať. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.
Ak má SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016, vznikne jej povinné
nemocenské a dôchodkové poistenie od 1. októbra 2017 pri hrubom príjme za minulý rok vyššom ako
5 298 eur. Podľa Višvádera pritom nezáleží na tom, či má SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového
priznania do 30. júna alebo do 30. septembra tohto roka. Vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací
základ a výšku poistného SZČO s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania oznámi Sociálna
poisťovňa.
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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“
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
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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
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


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 vzory

Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov FO a PO v roku
2017

Súvisiace príklady z praxe

Zodpovedná osoba

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
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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/vzor/oznamenie-danovnika-o-predlzeni-lehoty-na-podanie-danoveho-priznania-k-dani-z-prijmov-fo-a-po-2017.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/zodpovedna-osoba-20171215.htm
https://www.epi.sk/zz/2003-461

