
SZČO a samoplatitelia musia zaplatiť nové zdravotné odvody do 8.
februára

Výška mesačného preddavku na poistné na zdravotné poistenie sa SZČO a samoplatiteľom mení vždy k
1. januáru kalendárneho roka.
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Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a samoplatitelia musia do 8. februára tohto roka zaplatiť
novú výšku mesačného preddavku na zdravotné poistenie.
V tlačovej správe na to upozorňuje Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP). Výška mesačného
preddavku na poistné na zdravotné poistenie sa SZČO a samoplatiteľom mení vždy k 1. januáru
kalendárneho roka.

"V tomto roku samostatne zárobkovo činné osoby a samoplatitelia preddavok na rok 2019 prvýkrát
uhradia k 8. februáru 2019 za január," uviedla VšZP.Tým, ktorí boli SZČO v roku 2017, VšZP preddavok
na poistné na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 v rámci ročného zúčtovania poistného
za rok 2017 vypočítala a oznámila.

Platitelia, ktorým ročné zúčtovanie poistného za rok 2017 nebolo vykonané a v roku 2019 sa považujú za
SZČO, majú povinnosť uhrádzať minimálnu sumu preddavku na poistné. Minimálna výška preddavku v
roku 2019 pre SZČO bez nároku na zníženú sadzbu poistného je 66,78 eura, pre SZČO s nárokom na
zníženú sadzbu poistného 33,39 eura. Preddavok na poistné v roku 2019 je v porovnaní s rokom 2018
vyšší o 2,94 eura.

SZČO, ktorá je zároveň zamestnancom alebo poistencom štátu, nemá určenú minimálnu výšku
preddavku na poistné. Aj v tomto prípade platí, že ak sa SZČO vykonalo ročné zúčtovanie poistného za
rok 2017, vo výsledku zúčtovania mala aj výšku preddavku, ktorú je povinná odvádzať od 1. januára 2019
do 31. decembra 2019.
Poistenci VšZP si informácie o vykonanom ročnom zúčtovaní za rok 2017, ako aj výšku preddavku na
poistné v roku 2019 môžu overiť prostredníctvom svojho konta v ePobočke. Po prihlásení treba vstúpiť do
záložky Ročné zúčtovanie, kde je sprístupnený detail výpočtu ročného zúčtovania a výpočtu preddavku
na poistné. "Výšku preddavku na poistné na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 si SZČO
môžu prepočítať pomocou kalkulačky zverejnenej na webstránke www.vszp.sk, kde je potrebné doplniť
požadované údaje z daňového priznania za rok 2017," uviedla VšZP.

Pri platení poistného a preddavkov na poistné na zdravotné poistenie je dôležité uviesť správny
variabilný a špecifický symbol, na základe ktorých VšZP jednoznačne priradí platbu k správnemu
predpisu a obdobiu. "V prípade, že SZČO tieto identifikátory neuvedie, resp. ich uvedie nesprávne,
vystavuje sa nebezpečenstvu, že VšZP platbu nebude vedieť identifikovať, a teda ani priradiť
konkrétnemu platiteľovi poistného," upozorňuje poisťovňa. Môže tak vzniknúť nedoplatok aj napriek tomu,
že platiteľ úhradu na príjmový účet VšZP zaslal.

"Nedoplatky môžu mať za následok stratu nároku na plnú zdravotnú starostlivosť a mená poistencov sa
môžu ocitnúť v zozname dlžníkov," dodáva VšZP.
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Súvisiace odborné články
Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2018 a prechode na rok
2019
Mzdové veličiny od 1. 1. 2019
8. Preddavky na verejné zdravotné poistenie (zamestnanec/zamestnávateľ) v roku 2019
Odvody samostatne zárobkovo činnej osoby od 1. 1. 2019
1. Základné pojmy - Odvody samostatne zárobkovo činnej osoby od 1. 1. 2019
2. Paušálne výdavky - Odvody samostatne zárobkovo činnej osoby od 1. 1. 2019
3. Sociálne poistenie - Odvody samostatne zárobkovo činnej osoby od 1. 1. 2019
4. Zdravotné poistenie - Odvody samostatne zárobkovo činnej osoby od 1. 1. 2019

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
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