
Pravidla platby pojistného pro podnikatele se od příštího roku změní

Osoby samostatně výdělečně činné budou v roce 2019 platit pojistné na důchodové pojištění změneným
spůsobem. Mění se i splatnost a minimální výše pojistného na nemocenské pojištění.
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Ke konci září evidovala Česká správa sociálního
zabezpečení (ČSSZ) přes 1 milion osob samostatně
výdělečně činných (OSVČ), pro které bylo podnikání
jak hlavním příjmem, tak přivýdělkem. Pokud budou
podnikat i v roce 2019 a mají-li povinnost platit
zálohy na pojistné na důchodové pojištění, budou se
jich týkat změny v placení pojistného. Mění se i
splatnost a minimální výše pojistného na
nemocenské pojištění. Změny přináší novela zákona
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti.
„Od ledna příštího roku se mění splatnost jak záloh na
pojistné na důchodové pojištění, tak pojistného na nemocenské pojištění z titulu výkonu samostatné
výdělečné činnosti. Pojistné se bude nově hradit v měsíci, ve kterém OSVČ podniká, nikoliv v měsíci
následujícím. Doporučujeme proto všem OSVČ i dalším, kteří zvažují, že v příštím roce začnou podnikat,
aby se včas s novými pravidly seznámili. Díky tomu si v předstihu vhodně nastaví platby pro úhradu
pojistného a předejdou tím i případnému zániku nemocenského pojištění,“ apeluje na OSVČ zastupující
ústřední ředitel ČSSZ František Boháček. Kromě termínu splatnosti pojistného se mění i minimální výše
pojistného na nemocenské pojištění.  

Pojistné se od ledna platí v nových termínech

Do konce letošního roku platí, že měsíční zálohy na pojistné na důchodové pojištění jsou splatné
v termínu od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Totéž platí i pro úhradu pojistného na nemocenské
pojištění. Od ledna 2019 se však budou zálohy na důchodové pojištění i pojistné na nemocenské
pojištění platit v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. OSVČ budou mít na zaplacení celý
měsíc, nová splatnost tedy bude v termínu od prvního do posledního dne kalendářního měsíce. Za datum
splatnosti se i nadále považuje den, kdy byla platba pojistného připsána na účet okresní správy
sociálního zabezpečení (OSSZ), u které je OSVČ zaregistrována. Pro správné zúčtování platby
pojistného je nadále důležité uvádět variabilní symbol přidělený OSSZ a hradit pojistné na určené
bankovní spojení OSSZ – zálohy na pojistné na důchodové pojištění mají svůj účet, pojistné na
nemocenské pojištění má také svůj účet.

Na přelom roku se vztahují přechodná ustanovení zákona

Aby OSVČ neplatily v lednu 2019 dvě zálohy na pojistné na důchodové pojištění, je přechodným
ustanovením dáno, že záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019, se považuje za zálohu za tento měsíc.
Záloha za prosinec nemusí být uhrazena vůbec. K úhradě může dojít až v souvislosti s vyčíslením
doplatku pojistného při zúčtování přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018. OSVČ má však
možnost zálohu za prosinec dobrovolně uhradit platbou zaslanou v období od 21. do 31. prosince 2018,
tj. po splatnosti zálohy za listopad 2018. Pozdější úhrada není možná. Toto přechodné ustanovení se
nevztahuje na platby pojistného na nemocenské pojištění.
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S novým rokem se zvyšuje minimální měsíční pojistné na nemocenské pojištění na 138 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ pro nemocenské pojištění je v roce 2019 stanoven částkou 6 000
Kč. Minimální měsíční platba pojistného na nemocenské pojištění pro rok 2019 u OSVČ vykonávajících
hlavní i vedlejší výdělečnou činnost, které se k nemocenskému pojištění dobrovolně přihlásily, činí 138
Kč. Do konce letošního roku se platí minimální pojistné ve výši 115 Kč.

Pozor: u plateb nemocenského pojištění je třeba nastavit novou výši

Aby na přelomu roku nemocenské pojištění OSVČ nezaniklo, je nezbytné, aby OSVČ uhradila pojistné
na nemocenské pojištění za prosinec 2018 do 21. 1. 2019 alespoň ve výši 115 Kč (minimální pojistné pro
rok 2018) a do konce ledna zaplatila ještě jednou platbou pojistné za leden alespoň v minimální výši 138
Kč (nově stanoveno na rok 2019).

Další novinkou od nového roku jsou mírnější pravidla, podle kterých automaticky zaniká nemocenské
pojištění. V případě, že OSVČ neuhradí v řádném termínu alespoň minimální pojistné na nemocenské
pojištění, ale doplatí ho do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž mělo být řádně zaplaceno,
účast na nemocenském pojištění nadále trvá a nebude ukončena. Novinka se týká už splatnosti
pojistného za leden. Pokud by nastala například situace, že OSVČ uhradí pojistné do 31. 1. 2019 „ve
staré“ výši 115 Kč, má ještě do konce února možnost zaplatit, resp. doplatit pojistné na nemocenské
pojištění, ale pouze do minimální výše 138 Kč a účast na nemocenském pojištění jí nadále trvá.

Každoročně se mění výše minimálního měsíčního vyměřovacího základu záloh na pojistné
na důchodové pojištění, v nové výši se však nově platí až po podání „přehledu OSVČ“

Nová výše měsíčního vyměřovacího základu platí od ledna jen pro OSVČ, které zahajují činnost v roce
2019. Pokud OSVČ platí zálohy na pojistné v roce 2018 v minimální výši, mohou platit zálohy v této výši i
v roce 2019, a to až do měsíce, ve kterém podají (měly podat) přehled o příjmech a výdajích za rok 2018.

Minimální měsíční vyměřovací základ pro důchodové pojištění je v roce 2019 stanoven částkou 8 175 Kč
(vypočítává se z průměrné mzdy, která je každoročně stanovena nařízením vlády). Minimální měsíční
záloha na pojistné na důchodové pojištění pro rok 2019 u OSVČ vykonávajících hlavní výdělečnou
činnost tak činí po zaokrouhlení (na celé Kč nahoru) 2 388 Kč. Minimální zálohy hradí OSVČ během
prvního roku podnikání a též ty OSVČ, které na přehledu OSVČ vykázaly vyměřovací základ v nižší výši
než je stanovený minimální vyměřovací základ.
Minimální měsíční záloha na pojistné na důchodové pojištění pro rok 2019 u OSVČ vykonávajících
vedlejší výdělečnou činnost činí po zaokrouhlení (na celé Kč nahoru) 955 Kč, což odpovídá
vyměřovacímu základu ve výši 3 270 Kč. Rozhodná částka za rok 2018, podle které se stanoví pro
„OSVČ vedlejší“ povinnost platit zálohy na důchodové pojištění v roce 2019, činí 71 950 Kč.

Zálohy na pojistné roku 2019 vypočtené na základě přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018 se
budou v nové výši nově hradit až od měsíce následujícím po měsíci, ve kterém byl nebo měl být
odevzdán přehled OSVČ. Pokud však z přehledu za rok 2018 vyplyne nová výše záloh, která je nižší než
v předchozím období, pak se nová výše bude hradit již v měsíci podání přehledu.

 

Tabulka: Přehled o počtu OSVČ k 30. 9. 2018

 
Kraj

OSVČ

vykonávají činnost platí zálohy na DP dobrovolně
účastny

hlavní vedlejší celkem hlavní
činnost

vedlejší
činnost celkem DP NP
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Hl. m. Praha 109 481 70 433 179 914 109 424 22 051 131 475 125 8 869

Středočeský 83 895 56 385 140 280 83 866 15 028 98 894 170 12 147

Jihočeský 34 781 27 737 62 518 34 745 6 018 40 763 59 8 052

Plzeňský 28 133 22 900 51 033 28 128 5 340 33 468 76 4 227

Karlovarský 13 637 9 248 22 885 13 637 2 383 16 020 23 1 479

Ústecký 35 926 23 000 58 926 35 920 6 235 42 155 120 4 043

Liberecký 24 338 16 558 40 896 24 324 4 224 28 548 39 3 569

Královéhradecký 30 553 23 785 54 338 30 551 5 124 35 675 79 5 789

Pardubický 26 912 20 348 47 260 26 907 4 726 31 633 84 5 119

Vysočina 27 450 20 086 47 536 27 442 4 500 31 942 127 5 511

Jihomoravský 65 381 46 697 112 078 65 332 11 833 77 165 246 10 595

Olomoucký 30 395 21 333 51 728 30 388 4 990 35 378 99 4 952

Zlínský 32 127 22 846 54 973 32 108 5 213 37 321 87 8 402

Moravskoslezský 52 994 38 612 91 606 52 983 8 775 61 758 210 9 728

Celkem 596 003 419 968 1 015 971 595 755 106 440 702 195 1 544 92 482

 
Pozn.: DP = důchodové pojištění; NP = nemocenské pojištění
 

Poznámky pod čarou:Autor: Česká správa sociálního zabezpečení

Související aktuality
Nezapomeňte do konce května zaslat ČSSZ evidenční list důchodového pojištění zaměstnance

Související předpisy SZČR
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (1988-2011)
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
363/1999 Sb. Zákon o pojišťovnictví
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