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ЗБДОО 2018
Таблица МОД - виж ТУК
МОД самоосигуряващи се лица - 510 лв. (фиксиран)
МОД регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители - 350 лв.
Максимален р-р на осигурителния доход за 2018 г. - 2600 лв. (без промяна)

Промени в пенсионното
осигуряване от 01.01.2018 г.
Промяна в чл.4б от КСО - лицето може да промени избора си на
осигуряване от УПФ във фонд "Пенсии" или "Пенсии за лицата по чл.69"
не по-късно от 5 години преди възрастта, на която толично би
придобило право на пенсия по чл.68 ал.1 от КСО.
Еднокрадто до 31.12.2018 г. от възможността за промяна могат да се
възползват и лицата, на които им остават по-малко от 5 години до
навършване на възрастта по чл.68.ал.1 и не им е отпусната пенсия за
осигурителен стаж и възраст.

Други промени в КСО от
01.01.2018 г.
Осигурителната вноска за фонд "Пенсии" на морските лица се увеличава с
2 процентни пункта;
Редът за определяне на максималния размер на осигурителния доход за
морските лица, които получават и доходи по чл.4 от КСО, се уеднаквява с
тоза за личата по чл.4 от КСО
На основание чл.6, ал.1, т.4 "б" от КСО осигурителната вноска за фонд
"Пенсии" от 1 януари 208 г. се увеличава с 1 процентен пункт - 0,56 за
сметка на осигурителя и 0,44 за сметка на осигуреното лице;
Допълнени са регламентите относно реда за определяне на
осигурителния доход за лица, командировани в ЕС, в страна по
Споразумението за ЕИП или в Конфедерация Швейцария;
В чл.7, ал.4 от КСО с препратка към чл.6, ал.8 се посочва, че определеният
срок се отнася само за месечните авансови осигурителни вноски на
самоосигуряващите се лица; с допълнението в ал.5 се урежда правото на
самоосигуряващите се лица и лицата по чл.4, ал.9 от КСО да заявят при
определени обстоятелства кои задължения за осигурителни вноски
погасяват.
С допълнение в разпоредбите на чл.9, ал.5 от КСО се пояснява, че не се
дължат осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд върху
получаваното обезщетение за времето, през което е останало без работа
по КТ, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование.

Информация за промените по отношение на
здравното осигуряване - следва:

ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
2018
Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за
2018 г. се запазва без промяна - 8 %;
От 1 януари 2018 г. здравноосигурителната вноска за лицата по чл.
40, ал.3 от ЗЗО (осигурявани за сметка на държавния бюджет) се
внася върху 65 % от МОД на самоосигуряващите се лица, т.е. 331.50
лв.;
Здравни осигуровки на самоосигуряващи се лица - от началото
на 2018 г. е въведен фиксиран минимум от 510 лв., върху който
самоосигуряващите се лица да плащат авансово осигурителни вноски
за месеца, в т.ч. здравни осигуровки;
Здравни осигуровки за безработни - лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО
внасят здравни осигуровки върху не по-малък от половината от
минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите
се лица, определен със ЗБДОО за годината - минималният
здравноосигурителен доход за тях се повишава автоматично от 230
на 255 лв. , т.е. здравната осигуровка за 2018 г. като сума е не помалка от 20,40 лв. месечно.
Здравни осигуровки за земеделски производители
- минималният месечен размер на осигурителния доход за
регистрираните земеделски производители (стопани) и
тютюнопроизводителите е увеличен от 300 на 350 лв. Това се отнася
и за тяхното здравно осигуряване. Промяната е въведена с чл. 9, т. 3
от ЗБДОО за 2018 г.
Осигурителният доход за здравно осигуряване при неплатен отпуск,
при неработоспособност поради болест, бременност и раждане,
отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал.1 и ал.3 от
КТ и при осиновяване на дете от 2 до 5 годишна възраст по реда на
чл.164 б, ал.1 и ал.4 от КТ е обвързан с минималния размер на
осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 510 лв.
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