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Odvodová úľava pracujúcich dôchodcov  
Podľa novely zákona o sociálnom poistení, ktorú Národná rada Slovenskej republiky schválila ako celok 
už v januári tohto roku, budú od 1.júla 2018 platiť nové podmienky týkajúce sa odvodovej úľavy 
pracujúcich dôchodcov. Po novom, ak mesačný zárobok pracujúceho dôchodcu nepresiahne výšku 
200 EUR, nebude musieť z tejto sumy platiť odvody.  

Podmienky platné od 1. júla 
2018 
Nové podmienky týkajúce sa odvodovej úľavy 
platia od 1.7.2018. Až od tohto termínu si budú 
môcť dôchodcovia vybrať jednu dohodu o 
pracovnej činnosti alebo dohodu o vykonaní 
práce bez platenia odvodov, ak zárobok z nej 
nepresiahne 200 EUR mesačne.  

Týka sa to poberateľov: 

 starobného dôchodku,  
 invalidného dôchodku, 
 invalidného výsluhového dôchodku 
 výsluhového dôchodku po dovŕšení 

dôchodkového veku 
 poberateľov predčasného starobného 

dôchodku. 

Napriek tomu, že novela zákona o sociálnom 
poistení nadobudla ako celok účinnosť už od 1. 
januára 2018, ustanovenie o práci dôchodcov a 
ich odvodovej úľave s príjmom do 200 EUR 
mesačne je v predmetnej novele stanovené s 
účinnosťou až od 1. júla 2018. 

Princíp uplatnenia výnimky 
Princíp uplatnenia výnimky z dôchodkového 
poistenia je podobný ako pri dohode o 
brigádnickej práci študentov, keď sa povinné 
dôchodkové poistenie platí len z tej časti 
príjmu, ktorá presiahne 200 EUR mesačne. 

V prípade dohody s nepravidelným príjmom, pri 
ktorej si dôchodca uplatní výnimku, bude platiť 
dôchodkové poistenie len z tej časti príjmu, ktorá 
v priemere za mesiac presahuje 200 EUR.  

Z celej sumy naďalej platí zamestnávateľ 
úrazové a garančné poistenie. 

Pre uplatnenie výnimky musí dôchodca 
podpísať Vyhlásenie v súlade s § 227a odst. 2 
Zákona o sociálnom poistení. Malo by byť 
univerzálne (pre študentov, aj dôchodcov) a 
bude pred 1.7. uverejnené na webe Sociálnej 
poisťovne. Výnimka pri takto určenej dohode 
platí celý mesiac. 

Pokiaľ má dôchodca viac dohôd a chce zmeniť 
uplatňovanie výnimky, je to možne len k 1. dňu 

mesiaca; počas mesiaca musí 
zamestnávateľovi oznámiť ukončenie uplatnenia 
výnimky. 

Poberatelia predčasných 
starobných dôchodkov 

do 30. júna 2018 
Do 30.6.2018 platí, že osoby, ktorým bol 
priznaný predčasný starobný dôchodok, ani ich 
zamestnávatelia neplatili poistné na invalidné 
poistenie a ani poistenie v nezamestnanosti; pri 
nepravidelnom príjme ani poistenie v 
nezamestnanosti. 

od 1. júla 2018 
Ak si poberateľ predčasného dôchodku uplatní 
výnimku na dohodu od 1.7.2018, povinne 
dôchodkovo poistený z dohody bude len, ak 
jeho mesačný príjem presiahne 200 EUR. 
Sociálna poisťovňa takejto osobe nepozastaví 
vyplácanie predčasného starobného dôchodku. 

Vyplácanie predčasného dôchodku by bolo 
pozastavené až od mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom úhrn príjmu z takej dohody v 
príslušnom roku presiahol sumu 2400 EUR. 
Nárok na obnovenie vyplácania takto 
pozastaveného dôchodku vznikne od januára 
nasledujúceho roka. 

Zároveň takáto osoba nebude povinne 
nemocensky poistená z tejto dohody, bez 
ohľadu na pravidelný alebo nepravidelný príjem, 
bez ohľadu na výšku príjmu, bez ohľadu na 
uplatnenie výnimky.  

Takáto osoba, na rozdiel od starobných 
dôchodcov, bude pri práci na dohodu aj po 
1.7.2018 zdravotne poistená.  
Upozornenie: 
Berte prosím na vedomie, že tento newsletter obsahuje 
všeobecné informácie a usmernenia týkajúce sa danej 
problematiky a teda nepredstavuje odborné poradenstvo 
poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené v 
newsletteri môžu byť po jeho zverejnení predmetom 
ďalšieho vývoja a zmien. Spoločnosť Accace nepreberá 
zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody 
spôsobené konaním na základe informácií uvedených 
v newsletteri
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Kontakt  
Katarína Hriadelová 

Payroll Methodist 

E-Mail: Katarina.Hriadelova@accace.com 

Tel: +421 2 325 53  000 

O Accace  

S viac ako 550 zamestnancami a 2 000 medzinárodnými klientmi sa Accace radí medzi popredných 
poskytovateľov poradenských služieb v regióne strednej a východnej Európy.  

Accace má vlastné pobočky v 13 krajinách Európy, a to v Bosne a Hercegovine, Českej republike, Čiernej 
hore, Chorvátsku, Macedónsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku 
a na Ukrajine. Služby v iných krajinách sveta vieme zastrešiť prostredníctvom našej siete dlhodobých 
partnerov. 

Viac na www.accace.sk 

https://plus.google.com/+AccaceksBratislava
https://www.facebook.com/accace.slovakia
https://www.linkedin.com/company/accace-slovakia
http://accace.sk/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash

