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Minimálne sociálne odvody pre SZČO od začiatku januára tohto roka stúpli o 4,15 eura na 146,35
eura mesačne. Vyššie minimálne sociálne odvody SZČO prvýkrát zaplatia za január 2017, a to
najneskôr do 8. februára 2017.
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Minimálne sociálne odvody pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) od začiatku januára tohto
roka stúpli o 4,15 eura na 146,35 eura mesačne. Stalo sa tak vzhľadom na to, že priemerná mzda na
Slovensku podľa Štatistického úradu SR v roku 2015 medziročne vzrástla o 2,9 % na 883 eur. Minimálny
vymeriavací základ pre SZČO na platenie odvodov je totiž naviazaný na vývoj priemerných zárobkov, a
preto sa od začiatku januára 2017 upravil smerom nahor takisto o 2,9 %, a to na 441,50 eura.
Vyššie minimálne sociálne odvody SZČO prvýkrát zaplatia za január 2017, a to najneskôr do 8. februára
2017. Minimálne sociálne odvody platí približne 160 tisíc SZČO.
Od 1. januára tohto roka išiel nahor aj maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne
poistenie, a to zo 4 290 eur na 6 181 eur. Ešte v októbri minulého roka o tom rozhodol parlament, keď v
novele zákona o sociálnom poistení schválil zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu pri
sociálnych odvodoch z 5-násobku na 7-násobok priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.
Najvyššie možné sociálne odvody pre SZČO tak išli nahor z 1 422,13 eura na 2 048,99 eura mesačne. Z
maximálneho vymeriavacieho základu ku koncu vlaňajška platilo poistné 914 SZČO, čo je 0,43 % z
celkového počtu povinne poistených SZČO.
Bývalá vláda Roberta Fica od začiatku roka 2013 zvýšila minimálny vymeriavací základ pre SZČO z
pôvodných 44,2 % na 50 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Na rok 2017 je preto
minimálny vymeriavací základ pre SZČO vo výške 441,50 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

Minimálne sociálne odvody pre SZČO od januára stúpli

Stránka 1 / 2

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


Účtovanie v peňažnom denníku v stĺpci „Poistné a príspevky“
Sociálne poistenie podnikateľa – SZČO

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
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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/zz/2003-461

