Dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie
Z hľadiska novely Zákona č. 43/2004 o starobnom dôchodkovom sporení sú od 1. 1. 2013 dva druhy
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie:
- povinné,
- dobrovoľné.
Dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie platí len zamestnanec. Po vzájomnej dohode môže
za zamestnanca príspevky odvádzať zamestnávateľ, pričom je o tom potrebné uzatvoriť písomnú Dohodu
o zrážkach zo mzdy. Sumu dobrovoľného príspevku na SDS je potrebné uvádzať na Mzdovom liste
zamestnanca.
V programe OLYMP je možné od januára 2013 pridať zamestnancovi dobrovoľný príspevok na SDS
v evidencii Personalistika na karte Zrážky. Po nastavení prepínača na poistné je možné v rozbaľovacom
zozname v poli Názov zrážky vybrať dobrovoľné star. dôch. sporenie.

Pomocou
tlačidla
je potrebné vybrať Poisťovňu, do ktorej bude zamestnávateľ za zamestnanca
odvádzať dobrovoľné príspevky. Ak v Zozname bankových účtov danú poisťovňu ešte nemáte zaevidovanú,
je potrebné pridať bankový účet danej poisťovne.
Do riadku Pracovník sa zadáva percento alebo čiastka, ktorá sa bude zamestnancovi mesačne zrážať.
Základ program počíta zo základu dane v aktuálnej výplate.
V spodnej časti Vyplatiť je možné zvoliť prepínač individuálne alebo spoločne.
-

Individuálne zvolíte vtedy, ak zamestnávateľ bude sumy dobrovoľných príspevkov odvádzať za
každého zamestnanca zvlášť. Pomocou tlačidla Výber účtu je potrebné vybrať účet príslušnej
dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Ako variabilný symbol sa v takomto prípade uvádza
identifikačné číslo soc. zabezpečenia zamestnanca alebo rodné číslo (každá DDS má inú formu).
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-

Spoločne zvolíte vtedy, ak za všetkých zamestnancov bude zamestnávateľ odvádzať príspevky
spolu v jednej sume. Pri zadávaní bankového účtu sa v takomto prípade uvádza ako variabilný
symbol IČO zamestnávateľa.

Pokiaľ zamestnávateľ odvádza príspevky spoločne, je povinný odovzdávať aj rozpis platieb.
Tlačivo Rozpis dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie pre jednotlivé dôchodkové
správcovské spoločnosti nájdete cez menu Dokumenty – Odvody poistného – Dobrovoľné starobné
dôchodkové sporenie-rozpis.

Ak chcete zasielať rozpis elektronicky, export príspevkov vo formáte xml je možné vytvoriť cez Exporty Export pre DSS (dobrov. II pilier), kde je možné zvoliť Hromadný export, ktorým vytvoríte naraz rozpis
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príspevkov pre všetky správcovské spoločnosti, do ktorých si zamestnanci prispievajú, alebo export pre
konkrétnu správcovskú spoločnosť (AXA, ING, DSS Poštovej banky, AEGON, VÚB generali, Alianz).
Do riadku Vypracoval a Telefón program vyplní údaje, na základe zadaných údajov z menu Organizácia –
Podnik – Iné.

Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie sú od januára 2013 novou nezdaniteľnou časťou
základu dane. Základ dane bude možné znížiť o dobrovoľné najviac do výšky 2 % zo základu dane,
maximálne však zo sumy 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR spred dvoch rokov (pre
rok 2013 tzn. 2 % z 60 * 786 = 943,20 €). Zamestnanec si túto odpočítateľnú položku môže uplatniť prvý
krát až pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2013.
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