
Sociálna poisťovňa SZČO s odloženými daňami
oznámila výšku odvodov
Sociálna poisťovňa už odoslala živnostníkom a ostatným SZČO s odloženým daňovým priznaním
oznámenia, či im na základe daňového priznania za rok 2016 vzniklo či zaniklo poistenie alebo sa
zmenila výška ich sociálnych odvodov.
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Sociálna poisťovňa v týchto dňoch odoslala živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným
osobám (SZČO) s odloženým daňovým priznaním oznámenia, či im na základe daňového priznania za
rok 2016 od 1. októbra tohto roka vzniklo či zaniklo poistenie, alebo sa zmenila výška ich sociálnych
odvodov.
O vzniku sociálneho poistenia poisťovňa informovala 7 053 živnostníkov, o zániku poistenia 1 585 a o
zmene vymeriavacieho základu na platenie poistného a o novej výške platby poistného bolo
informovaných 21 897 SZČO s odloženým daňovým priznaním. Informoval o tom hovorca Sociálnej
poisťovne Peter Višváder.
Poisťovňa zároveň upozorňuje SZČO s odloženým daňovým priznaním, že novú sumu poistného za
október tohto roka sú povinní uhradiť do 8. novembra 2017. Tí, ktorí majú na platenie poistného
zavedený trvalý príkaz v banke, si majú včas zmeniť výšku sociálnych odvodov. Ak živnostník v minulom
roku prekročil hranicu príjmu na platenie sociálnych odvodov vo výške 5 298 eur, podniká ďalej a
nedostane do 20. októbra oznámenie od Sociálnej poisťovne, mal by sa obrátiť na svoju pobočku
poisťovne.
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Súvisiace odborné články

Prehľad mzdových veličín v eurách používaných od 1. januára 2016
Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne od 1. 7. 2016
Vymeriavací základ na platenie poistného a výpočet poistného na povinné sociálne poistenie
Zmeny výšky odvodov od 1. 1. 2017 - sociálne poistenie
Zmeny výšky odvodov od 1. 1. 2017 - verejné zdravotné poistenie
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
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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/odvody-szco-do-socialnej-poistovne-od-1-7-2016.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/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/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


Súvisiace právne predpisy ZZ SR

461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení

S-EPI, s.r.o. © 2010-2023, všetky práva vyhradené

Sociálna poisťovňa SZČO s odloženými daňami oznámila výšku odvodov

Stránka 2 / 2

https://www.epi.sk/zz/2003-461

