
Vyššie odpočítateľné sumy v daňovom priznaní

Od 1. júla 2018 sa zvyšuje výška životného minima na 205,07 eura. Zmena výšky životného minima má
vplyv aj na zmeny v položkách daňového priznania.
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V  daňovom priznaní za rok 2018 si budete môcť
odpočítať vyššie sumy ako doteraz. Po novom bude
nezdaniteľná časť 3 937,35 eura (v prípade, ak je
základ dane najviac do výšky 20 507 eur).
Rovnako vzrástla aj suma daňového bonusu, ktorá je
266,04 eura ročne na jedno vyživované dieťa. Daňový
bonus si uplatňuje jeden z rodičov na dieťa, ktoré s ním
žije v domácnosti. Suma daňového bonusu sa
odpočítava z dane uvedenej v daňovom priznaní.

Zmení sa aj výška zarobenej sumy, pri ktorej platíte 19 %
daň z príjmov:

19 % daň z príjmov - základ dane do 36 256,37 eur
25 % daň z príjmov – zo základu dane prevyšujúceho 36 256,37 eur

Ailina Hanková – Slovenská komora daňových poradcov:

„Zmeny v položkách daňového priznania ovplyvnila zmena výšky životného minima. Životné minimum je
uznaná minimálna výška príjmu, ktorý by štatisticky mal postačovať na pokrytie nevyhnutných životných
nákladov. Od 1. júla 2018 je výška životného minima 205,07 eura.“

 

Okrem iného narástla aj suma, ktorú môžete zarobiť a pritom nemáte povinnosť podať daňové
priznanie a teda nemusíte neplatiť daň.  
Nová vyššia suma je 1 968,67 eura.

 
Sumy životného minima ovplyvňujú mzdy, dane, ale aj sociálne dávky. Príkladom sú:

rodičovský príspevok – od 1. 1. 2019 bude vo výške 220,70 eura
prídavok na dieťa – od 1. 1. 2019 bude vo výške 24,34 eura
príplatok k prídavku na dieťa – od 1. 1. 2019 bude vo výške 11,41 eura
nárok na predčasný starobný dôchodok – od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019 má poistenec nárok na
predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku
dosiahne najmenej 246,10 eura (1,2-násobok životného minima)
evidencia na úrade práce a výška príjmu – od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019 je výška príjmu, ktorú môže
zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie maximálne 205,07 eura (výška životného minima)
nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho
poriadku – základné nepostihnuteľné sumy od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019 na povinného: 205,07 eura
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(100 % životného minima plnoletej FO), na vyživovanú osobu: 51,26 eura (25 % životného minima
plnoletej FO).

 

Poznámky pod čiarou: 
Autor: SKDP, Slovenská komora daňových poradcov

Súvisiace aktuality
Životné minimum sa od júla 2018 zvýši

Súvisiace odborné články
Daňovo-odvodové zaťaženie zamestnanec verzus živnostník v roku 2018
Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2018
1. Nezdaniteľná časť základu dane (ZD) na daňovníka v roku 2018
2. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2018
3. Nezdaniteľná časť základu dane v roku 2018 – príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III.
pilier)
4. Nezdaniteľná časť základu dane – preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou
starostlivosťou

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime

S-EPI, s.r.o. © 2010-2023, všetky práva vyhradené

Vyššie odpočítateľné sumy v daňovom priznaní

Stránka 2 / 2

https://www.danovecentrum.sk/aktuality/zivotne-minimum-sa-od-jula-zvysi-aktualita-dc-6-2018.htm
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https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/3--nezdanitelna-cast-zakladu-dane-v-roku-2018--prispevky-na-doplnkove-dochodkove-sporenie-iii--pilier.htm
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