Příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření
INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE

34% úspora mzdových nákladů oproti přímému navýšení mzdy



100% nákladová položka
nepodléhá odvodům zdravotního a sociálního pojištění (úspora 34 % z příspěvku zaměstnavatele
do výše 50 tisíc Kč na 1 zaměstnance za rok)

Úspora
zaměstnavatele

Úspora
zaměstnance

34 %
Odvody na sociální a zdravotní pojištění

11 %
Odvody na sociální a zdravotní pojištění

(až do výše 50 000 Kč/zaměstnanec/rok,

(až do výše 50 000 Kč/rok)

v součtu za penzijní spoření a životní pojištění)

Až do výše 50 000 Kč/rok
osvobození od daně z příjmu

100% daňově uznatelný náklad
(bez omezení, za předpokladu úpravy ve vnitřním
předpisu, kolektivní nebo pracovní smlouvě)



(v součtu za penzijní spoření a životní pojištění)

porovnání příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření s přímým navýšením mzdy - příklad

Částka
1 000 Kč
měsíčně
ve mzdě
v penzijním spoření

Úspora/měsíc

Z pohledu zaměstnance

Z pohledu zaměstnavatele

Čistý příjem

Soc. a zdrav.
pojištění

Daň z příjmu

Mzdový náklad

Soc. a zdrav. pojištění

680 Kč

110 Kč

210 Kč

1 340 Kč

340 Kč

1 000 Kč

0K

0 Kč

1 000 Kč

0 Kč

320 Kč

340 Kč
4 080 Kč ročně na 1 zaměst.
204 000 Kč ročně na 50 zaměst.

verze 219

Další výhody pro zaměstnavatele
o výhodné a úsporné odměňování, slouží k motivaci a stabilizaci zaměstnanců
o jednoduchost placení a zavedení příspěvků na penzijní spoření zaměstnanců
o u pravidelných plateb možnost zvyšování/snižování výše příspěvku i jeho pozastavení s ohledem na
ekonomickou situaci společnosti
o možnost mimořádných příspěvků (bez nutnosti oznamování)
o možnost diferenciace příspěvků pro jednotlivé zaměstnance
o velká konkurenční výhoda na trhu práce

Spoření na penzi s KB Penzijní společností




patří k největším společnostem na trhu poskytujícím penzijní spoření
leader na trhu - přes 19 tisíc spolupracujících zaměstnavatelů
komplexní poradenství, servis a osobní přístup od KB Penzijní společnosti

KONTAKT:
o KB Penzijní společnost, a.s., tel. 955 525 995, e-mail: kbps@kbps.cz
o Obchodní konzultanti KB PS (přehled je uveden na www.kbps.cz)
o Síť poboček Komerční banky

verze 219

