
Zmena životného minima ovplyvní aj dane

Od 1. júla 2017 sa suma životného minima zmenila na 199,48 eur. Táto zmena od roku 2018 ovplyvní
nielen výšku daňového bonusu na dieťa, sumu nezdaniteľnej časti na daňovníka, ale aj hranicu na
podanie daňového priznania.
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Suma životného minima sa od 1. júla 2017 zmenila zo
198,09 eur na sumu 199,48 eur.
V tejto súvislosti sa od januára 2018 mení:

výška nezdaniteľnej časti na daňovníka,
výška nezdaniteľnej časti na manžela/manželku,
minimálna výška dane,
suma daňového bonusu,
hranica na podanie daňového priznania.

Daňová veličina Rok 2017 Rok 2018

NČ na daňovníka 3 803,33 eur 3 830,02 eur

NČ na manžela/manželku 3 803,33 eur 3 830,02 eur

Povinnosť podať DP 1 901,67 eur 1 915,01 eur

Minimálna výška dane 1 901,67 eur 1 915,01 eur

Daňový bonus 256,92 eur 258,72 eur
 

Zamestnávateľ uplatní vyššiu mesačnú sumu daňového bonusu vo výške 21,56 eur a zvýšenú
mesačnú sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka 319,16 eur prvýkrát vo výplate za
január 2018. Zamestnanec musí do konca januára 2018 podpísať tlačivo Vyhlásenie na uplatnenie
nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu pre rok 2018.

Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, si zvýšenú ročnú sumu nezdaniteľnej časti základu dane na
daňovníka vo výške 3 830,02 eur prvýkrát uplatní pri podaní daňového priznania za rok 2018
podávanom v lehote do konca marca 2019. Daňové priznanie za rok 2018 bude povinný podať každý
daňovník, ktorý dosiahne zdaniteľné príjmy vyššie ako 1 915,01 eura.
 

Prehľad opatrení MPSVaR SR o úprave súm životného minima
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https://www.danovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/finacna-sprava
https://www.danovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=26&p=4721466&f=2
https://www.danovecentrum.sk/clanok-z-titulky/zivotne-minimum.htm


Súvisiace odborné články
Veličiny používané v mzdovom účtovníctve v roku 2016 podrobnejšie
Životné minimum platné k 1. januáru 2016
Životné minimum od 1. 7. 2016

Súvisiace aktuality
Životné minimum od júla po štyroch rokoch stúpne

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
173/2017 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima
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https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/veliciny-pouzivane-v-mzdovom-uctovnictve-v-roku-2016-podrobnejsie.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/zivotne-minimum-platne-k-1--januaru-2016.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/zivotne-minimum-od-1-7-2016.htm
https://www.danovecentrum.sk/aktuality/zivotne-minimum-od-jula-po-styroch-rokoch-stupne-spravodajstvo-6-2017.htm
http://www.epi.sk/zz/2003-595
http://www.epi.sk/zz/2017-173

