
SZČO si pre nové odvody musia zmeniť trvalý
príkaz v banke
Časť samostatne zárobkovo činných osôb si vzhľadom na vyššie minimálne odvody na sociálne
poistenie musí zmeniť svoj trvalý príkaz v banke. Minimálne odvody na sociálne poistenie pre
SZČO sa totiž od začiatku tohto roka zvýšili zo 142,20 eura na 146,35 eura.
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Časť samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) si vzhľadom na vyššie minimálne odvody na sociálne
poistenie musí zmeniť svoj trvalý príkaz v banke. Týka sa to všetkých SZČO, ktoré za minulý rok platili
sociálne odvody z nižšieho základu ako 441,50 eura, teda ich mesačné sociálne odvody boli nižšie ako
146,35 eura. Minimálne odvody na sociálne poistenie pre SZČO sa totiž od začiatku tohto roka zvýšili zo
142,20 eura na 146,35 eura.
Dôvodom je nárast minimálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného, ktorý stúpol zo 429 eur
na 441,50 eura. Poistné na sociálne poistenie v novej výške za január tohto roka treba zaplatiť
najneskôr do 8. februára tohto roka. "Poistné je potrebné uhradiť so správne uvedeným variabilným a
špecifickým symbolom," informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.
Maximálny vymeriavací základ pre SZČO, dobrovoľne poistenú osobu, zamestnanca a zamestnávateľa je
po novom 6 181 eur. Tí, ktorí za minulý rok platili poistné na sociálne poistenie z maximálneho
vymeriavacieho základu 4 290 eur, pričom ich skutočný vymeriavací základ bol vyšší, uhrádzajú za
január 2017 už novú výšku poistného. Ich maximálnym mesačným vymeriavacím základom je už totiž
suma 6 181 eur. Z maximálneho vymeriavacieho základu bude SZČO odvádzať poistné v sume 2 048,99
eura mesačne.
Dobrovoľne poistená osoba v prípade, že je poistená komplexne (teda nemocensky, dôchodkovo a v
nezamestnanosti), je za tento rok do Sociálnej poisťovne povinná odvádzať minimálne 155,18 eura a
maximálne 2 172,61 eura mesačne.
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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
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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


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
Úprava maximálnych vymeriavacích základov od 1. 1. 2017
Odvody od 1. 1. 2017
Odvody poistného od 1. januára 2017
Odvody poistného na sociálne poistenie podľa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Odvody poistného na zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
Odvody živnostníka od 1. januára 2017
Zdravotné poistenie živnostníka od 1. januára 2017
Sociálne poistenie živnostníka od 1. januára 2017

Súvisiace aktuality

Minimálne sociálne odvody pre SZČO od januára stúpli
SP posiela živnostníkom informácie o zvýšení odvodov
Zamestnanci môžu zamestnávateľa požiadať o zúčtovanie do polovice februára
Minimálne odvody pre SZČO od januára stúpnu o 6,8 eura
Pri odklade daňového priznania sa SZČO sociálne odvody menia až v októbri
V Bratislave budú môcť podávať daňové priznanie priamo z auta
Štát už poslal občanom a firmám preplatky na daniach v sume 57 mil. eur
Finančná správa vrátila daňovníkom na preplatkoch už takmer 300 miliónov eur
Zo zahraničných firiem najviac daní odvádzajú nemecké a rakúske spoločnosti
Minister práce pripúšťa zníženie sociálnych odvodov od roku 2019
Finančná správa vrátila na preplatkoch z daní k 10. máju vyše 363 miliónov eur
Finančná správa začína rozposielať daňovníkom "priateľské upozornenia"

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
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https://www.epi.sk/odborny-clanok/uprava-minimalnych-mzdovych-narokov-od-1--1--2017.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/uprava-maximalnych-vymeriavacich-zakladov-od-1--1--2017.htm
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https://www.epi.sk/odborny-clanok/odvody-poistneho-na-zdravotne-poistenie-podla-zakona-c--580-2004-z--z--o-zdravotnom-poisteni.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/odvody-zivnostnika-od-1-januara-2017.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/zdravotne-poistenie-zivnostnika-od-1--januara-2017.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/socialne-poistenie-zivnostnika-od-1--januara-2017.htm
https://www.epi.sk/clanok-z-titulky/minimalne-socialne-odvody-pre-szco-od-januara-stupli-spravodajstvo-1-2017.htm
https://www.epi.sk/clanok-z-titulky/sp-posiela-zivnostnikom-informacie-o-zvyseni-odvodov-spravodajstvo-1-2017.htm
https://www.epi.sk/clanok-z-titulky/zamestnanci-mozu-zamestnavatela-poziadat-o-zuctovanie-do-polovice-februara-spravodajstvo-2-2017.htm
https://www.epi.sk/clanok-z-titulky/minimalne-odvody-pre-szco-od-januara-stupnu-o-68-eura-spravodajstvo-3-2017.htm
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https://www.epi.sk/clanok-z-titulky/stat-uz-poslal-obcanom-a-firmam-preplatky-na-daniach-v-sume-57-mil--eur-spravodajstvo-4-2017.htm
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https://www.epi.sk/zz/2003-461

