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Novela zákona č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov

– z hodnoty priemerného osobného mzdového
bodu od 1,25 do 3 sa započíta 68 % v roku
2016 a v nasledujúcich rokoch;
– k priemernému osobnému mzdovému bodu
v hodnote nižšej ako 1,0 sa pripočíta z rozdielu
medzi hodnotou 1,0 a reálnym priemerným
osobným mzdovým bodom 20 % v roku 2016
a v nasledujúcich rokoch.

Dňa 11. októbra 2016 schválila Národná rada Slovenskej
republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZSP“).
Najdôležitejšie zmeny, ktoré novela zákona priniesla, sú:
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•

Zvyšuje sa maximálny denný vymeriavací základ
na určenie výšky nemocenskej dávky
z 1,5-násobku na 2-násobok všeobecného
vymeriavacieho základu platného v kalendárnom
roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu
roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie
nemocenskej dávky.

•

Došlo k zmene percentuálneho započítania
priemerného osobného mzdového bodu
pri výpočte dôchodkovej dávky od roku 2016, a to
takto:

•

Zvyšuje sa maximálny mesačný vymeriavací
základ na platenie poistného na všetky druhy
sociálneho poistenia (okrem úrazového poistenia)
zamestnanca, zamestnávateľa aj samostatne
zárobkovo činnej osoby z 5-násobku na 7-násobok
jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho
základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva
roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa
platí poistné na uvedené druhy poistenia.

•

Boli pridané ďalšie prechodné ustanovenia
zákona, ktoré upravujú zvyšovanie dôchodkovej
dávky a úrazovej renty v roku 2017.
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Stanovenie sumy minimálnej mzdy
na rok 2017
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona
č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje výšku
minimálnej mzdy na rok 2017 na 435 EUR za mesiac
pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou alebo
2,50 EUR za každú odpracovanú hodinu zamestnancom.
Nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových
prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
Program nadchádzajúcich webcastov nájdete
v odkazoch:
Dbriefs Veľká Británia
www.emeadbriefs.com
Globálne Dbriefs

Katarína Povecová
kpovecova@deloittece.com
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http://www2.deloitte.com/us/en/pages/dbriefswebcasts/upcoming-webcasts.html

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom informácií uvedených v tejto publikácii sa, prosím, spojte so svojou kontaktnou osobou
z daňového oddelenia spoločnosti Deloitte alebo s jedným z nasledujúcich odborníkov:
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Jana Farkašová
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lbuzgova@deloitteCE.com

Zdaňovanie fyzických osôb

Korean Desk

Ľubica Dumitrescu
ldumitrescu@deloitteCE.com

Kyu-Mann Huh
kmhuh@deloitteCE.com

DPH a clá

Právne oddelenie

Ján Skorka
jskorka@deloitteCE.com

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloitteCE.com

Transferové oceňovanie
Martin Sabol
msabol@deloitteCE.com
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