
3 165,16 € 37 981,94 € 3 212,75 € 38 553,01 €

Mesačný daňový bonus od 1.1.2021 do 30.6.2021 [do 6 rokov/do 25 rokov]
Mesačný daňový bonus od 1.7.2021 do 31.12.2021 [do 6 rokov/15 rokov/do 25 rokov]
Mesačný daňový bonus v roku 2022 [do 6 rokov/15 rokov/do 25 rokov]

PMM za rok
za r. 2017 je 954 €
za r. 2018 je 1 013 €
za r. 2019 je 1 092 €
za r. 2020 je 1 133 €

Účtovné obdobie Daň ZP

nie

nie

Účtovné obdobie Daň ZP Sadzba Oznamovacia 
povinnosť

Preddavky            
    na ZP

Vymeriavací základ

Roky 2004 - 2010 nie nie

nie x

áno
do VZ sa zahrnie celá 
suma a  VZMAX  nie je 
ohraničený

PMM spred 2 rokov Minimálny VZZP Maximálny VZZP

1 092,00 € 546,00 € 65 520,00 €
1 133,00 € 566,50 € 67 980,00 €

218,06 €

4 579,26 €

381,61 €

áno

Poznámka
ak boli vyplatené v roku 2012 až 2016, ide o ostatný príjem podľa § 8 ZDP, ktorý sa 
zdaňuje sadzbou dane 19%; poistné na ZP sa platí zo ZD z príjmov podľa § 8 ZDP

37 981,94 €

za rok 2021

 ÚDAJE O DAŇOVOM BONUSE NA ZAPLATENÉ ÚROKY

46,44 €/23,22 € 

ZD, nad ktorý sa uplatní 25% sadzba dane

63,4 násobok životného minima 

PODIELY NA ZISKU (DIVIDENDA) Z POHLADE DANE A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

Daňová úľava na daňovníka  

20 235,97 €

400,00 €400,00 €

2019

DAŇOVÁ KALKULAČKA 2021/2022
ZÁKLADNÉ DAŇOVÉ ÚDAJE

Životné minimum

NČZD(max) na príspevky na DDS

92,8 násobok životného minima

Parameter

Mesačné nezdaniteľné minimum na daňovníka 

4 511,43 €

38 553,01 €

Rok 2021 Rok 2022

2 255,72 €

375,95 €

Daňový bonus(max) na hypotéku pre mladých 

214,83 €

13 620,22 13 825,00

Daňová úľava na manžela/ku 

176,8 násobok životného minima 
19 936,22 €

Hranica príjmu na podania daňové priznania 2 289,63 €

180,00 € 180,00 €

Nepodliehajú plateniu dane a odvodu poistného na ZP

ak boli vyplatené po 1.1.2017 FO s účasťou na ZI; považujú sa za príjem podľa § 3 
ods. 1 písm. e) ZDP,  daň sa podľa § 43 ZDP vyberá zrážkou a poistné na ZP sa 

 ÚDAJE O DAŇOVOM BONUSE NA DIEŤA

za rok 2018
za rok 2019

Rok 2003 a skôr

Rok 2013 - 2016* 14%

platiteľ dividend neprihlasuje osobu do 
registra ZP a neplatí z podielov na zisku 
preddavky na ZP; výpočet poistnéhov z 
podielov na zisku vykoná až zdravotná 
poisťovňa v ročnom zúčtovaní poistného

2021

nie

ak boli vyplatené po 1.1.2017 FO-zamestnancovi bez účasti na ZI; považujú za 
príjem podľa § 5 ZDP, ktorý podlieha preddavkovej dani

ak boli vyplatené v roku 2013, t.j. o vyplatení rozhodlo valné zhromaždenie po 
31.12.2012 (okrem podielov na zisku spoločníkov v.o.s. a komplementárov k.s.), 
daň sa podľa § 43 ZDP vyberá zrážkou a poistné na ZP sa neplatí

do VZ sa zahrnie celá 
suma a  VZmax je 
60xPMM spred 2 rokov

10%, príp.5%áno

platiteľ dividend neprihlasuje osobu do 
registra ZP, ale je povinný platiť 
preddavky + zaslať do ZP do 8 dní po 
uplynutí mesiaca, v ktorom boli podiely na 
zisku vyplatené,  "osobitný" výkaz 

nie áno

áno

ak boli vyplatené FO s účasťou na ZI, ďalej aj členovi ŠO 
alebo dozorného orgánu, ide o príjem podľa § 3 ods. 1 
písm. e) ZDP, daň sa podľa § 43 ZDP vyberá zrážkou a 
poistné na ZP sa neplatí 

ak boli vyplatené FO-zamestnancovi bez účasti na ZI, ide 
o príjem podľa § 5 ZDP, ktorý podlieha preddavkovej dani 
a odvodu preddavku na ZP

Rok 2017 a neskôr**

PODIELY NA ZISKU z účtovného obdobia rokov 2011 a 2012 vyplatené v roku 2013 a neskôr

áno

Dividendy vyplatené v roku
2021

za r. 2020 je 1 472,90 € [1,3xPMM2020]

2022

uplatňuje sa VZmin a 
VZmax platný v čase 
vyplatenia podielov na 
zisku

Roky 2011- 2012 nie

Zmluva uzavretá v roku RZD za rok
2018

Maximálný ø mesačný príjem

4 124,74 € 4 186,75 €
44,2 násobok životného minima 9 495,49 9 638,25

46,44 €/39,47 €/23,22 € 
47,14 €/43,60 €/23,57 € 

2020 za rok 2020

za r. 2017 je 1 240,20 € [1,3xPMM2017]
za r. 2018 je 1 316,90 € [1,3xPMM2018]
za r. 2019 je 1 419,60 € [1,3xPMM2019]


