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Hranica mesačného príjmu pri odvodovej úľave pre pôvodne dlhodobo nezamestnaných ľudí, ktorí sa
zamestnajú v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere, je v tomto roku na úrovni 574,86 eura.
"To znamená, že nárok na úľavu z odvodov majú zamestnanci, ktorých pracovný alebo
štátnozamestnanecký pomer začal v roku 2016 s príjmom, ktorý nepresahuje túto sumu,“ uviedol hovorca
Sociálnej poisťovne Peter Višváder.
Pre zamestnancov, ktorí sa zamestnali ešte v roku 2015 a ich pracovný vzťah trvá aj v roku 2016, je
hraničná suma zárobku zamestnanca 552,08 eura. Hraničná suma príjmu pre odvodovú úľavu platí počas
12 kalendárnych mesiacov pracovného vzťahu a po celý tento čas sa nemení. "Preto je pre
zamestnancov, ktorí začali pracovný alebo štátnozamestnanecký pomer v minulom roku iná, ako pre
zamestnancov, ktorí začali pracovný alebo štátnozamestnanecký pomer v roku 2016,“ upozornil hovorca
poisťovne.

Odvodová úľava sa od 15. decembra minulého roka rozšírila aj na zamestnancov, ktorí boli evidovaní v
evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 mesiacov pred vznikom pracovného alebo
štátnozamestnaneckého pomeru a majú trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov. Jednou
z podmienok odvodovej úľavy je okrem iného dosahovanie príjmu, ktorý je najviac 67 % priemernej
mesačnej mzdy v hospodárstve SR spred dvoch rokov.
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Súvisiace odborné články
Povinnosti zamestnávateľa a poistencov pri prihlasovaní a odhlasovaní do/zo zdravotnej poisťovne
podľa metodického usmernenia účinného od 1. 1. 2015

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
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