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Príspevky na starobné dôchodkové sporenie
Príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa delia na povinné a dobrovoľné .

Výber povinných príspevkov je centralizovaný a realizuje sa prostredníctvom verejnoprávnej inštitúcie - Sociálnej poisťovne, ktorá je povinná postúpiť ich sporiteľovej DSS,
ktorá ich v podobe dôchodkových jednotiek pripíše na osobné dôchodkové účty sporiteľov v dôchodkových fondoch. Celková výška odvodov na starobné zabezpečenie, to
znamená do I. aj II. piliera, je 18% z vymeriavacieho základu.

Sporitelia majú v II. pilieri možnosť platiť si aj dobrovoľné
príspevky na starobné dôchodkové sporenie. Ich výška nie je
obmedzená. Daňová výhoda súvisiaca s platením dobrovoľných
príspevkov skončila v roku 2016.

2023 a 2024 2025 a 2026 Od roku 2027 

Sadzba povinných príspevkov do II. piliera 5,5 % 5,75 % 6 %

Sadzba poistného na starobné poistenie (I. pilier) 12,5 % 12,25 % 12 %

Celková výška odvodov 18 % 18 % 18 %
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