9. DÔLEŽITÉ
ČÍSLA
V ROKU
V DAŇOVOM PRIZNANÍ

2018

A ZMENY

9.1. Dôležité čísla v roku 2018

Nezdaniteľné časti, ktoré si daňovník môže v daňovom priznaní uplatniť:

Nezdaniteľná
časť na
daňovníka

Nezdaniteľná
časť na
manželku

Príspevok na
doplnkové
dôchodkové
sporenie (III.
pilier)
Nezdaniteľná
suma na
kúpele

Ak základ dane
z príjmov je rovný
alebo nižší ako
19 948,- Eur

3 830,02
Eur/rok

319,17
Eur/mesiac

Ak základ dane
z príjmov je vyšší
ako 19 948,- Eur

8 817,016 Eur – (1/4 základu
dane)

Ak základ dane je
nižší alebo rovný
35 268,06 Eur

3 830,06 Eur – vlastný príjem
manželky

Ak základ dane je
vyšší ako
35 268,06 Eur

12 647,032 – (základ dane
:4) – vlastný príjem manželky

Maximálne do výšky 180,- Eur

Max. 50,- Eur na daňovníka,
Max. 50,- Eur na manželku,
Max. 50,- na každé
vyživované dieťa
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Daňové bonusy, ktoré si daňovník môže v daňovom priznaní uplatniť:
Daňový bonus
na dieťa

Daňový bonus
na bývanie

Ak príjem je aspoň
vo výške 2 880,Eur (6-násobok
minimálnej mzdy)

258,72 Eur/ročne
21,56 Eur/mesačne

Po splnení
zákonom
stanovených
podmienok – veku
a výšky príjmov

50% zo sumy zaplatených
úrokov, maximálne do výšky
400,- Eur

Sadzby dane platné v roku 2018:

Sadzba dane podľa
§ 15, zo základu
dane zisteného
podľa § 4

Zrážková daň podľa
§ 43 ods. 2 a 3
(okrem dividend)
Zrážková daň podľa
§ 43 ods. 2 a 3
(vrátane dividend)
Zrážková daň z
dividend

Zo základu dane, ktorý
nepresiahne sumu
35 268,06 Eur
(176,8-násobok PŽM)
Zo základu dane, ktorý
presiahne sumu
35 268,06 Eur

19%

25%

Ak je daňovník
rezident SR alebo
zmluvného štátu

19%

Ak je daňovník
rezident nezmluvného
štátu

35%

Ak je daňovník
rezident SR alebo
zmluvného štátu

7%

Ostatné dôležité čísla potrebné pri vypĺňaní daňového priznania:
Výška príjmu od kedy vzniká
povinnosť podať daňové
priznanie

Ak je príjem vyšší ako 1 915,01 Eur
(50% zo sumy 3 830,02 Eur)
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Oslobodený príjem - § 6 ods. 3
a § 8 ods. 1 písm. a)

Nepresiahne 500,- Eur

Oslobodené prijaté ceny alebo
výhry

Nepresiahnu 350,- Eur

Paušálne výdavky

60% maximálne do výšky 20 000,Eur

Daň sa nevyrubí a neplatí - §
46

Nepresiahne 17,- Eur

Daň (z riadku 125) sa neplatí

Nepresiahne (do) 5,- Eur

Platné životné minimum

199,48 Eur

Minimálna mzda

480,- Eur

9.2 Zmeny v daňovom priznaní
V roku 2018 okrem nových súm potrebných pre výpočet daňovej povinnosti,
sú v platnosti aj nové tlačivá daňových priznaní typu B a rovnako aj
typu A.
Zmeny v daňovom priznaní fyzickej osoby typu B za rok 2018:
•

•
•

nová nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú
starostlivosť, ktorú si daňovník môže uplatniť na seba, manželku
alebo na vyživované deti. V daňovom priznaní sú to riadky 34, 36, 76,
76a a 76b,
nový daňový bonus na zaplatené úroky, ktorý si daňovník môže
uplatniť po splnení stanovených podmienok. V daňovom priznaní sú to
riadky 37 a 112,
v ostatných príjmoch podľa § 8 zákona o dani z príjmov boli doplnené
dva druhy príjmov:
o
príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov
(§ 8 ods. 1 písm. s) – VIII. oddiel, riadok 15,
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príjem z predaja virtuálnej meny (§ 8 ods. 1 písm. t) –
VIII. oddiel, riadok 16,
doplnená možnosť vyplniť zahraničný účet, ktorého daňovník nie je
majiteľom, na ktorý žiada vrátiť preplatok alebo daňový bonus na dieťa
alebo daňový bonus na zaplatené úroky – XIV. oddiel,
daňovník, ktorý je fyzickou osobou a má príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2
znížené o odpočet daňovej straty môže od 1.1.2018 uplatniť odpočet
výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj (Príloha č.1) :
o 100% výdavkov (nákladov) vynaložených na výskum
a vývoj v zdaňovacom období, na ktoré podáva daňové
priznanie,
o 100% kladného rozdielu medzi priemerom úhrnu
výdavkov (nákladov) vynaložených v zdaňovacom období
na výskum a vývoj a úhrnom výdavkov vynaložených
v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období
na výskum a vývoj zahrnovaných do odpočtu a dvoch
bezprostredne predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.
o

•
•

Zmeny v daňovom priznaní fyzickej osoby typu A za rok 2018:
•

•
•

rovnako bola doplnená nová nezdaniteľná časť základu dane na
kúpeľnú starostlivosť, ktorú si daňovník môže uplatniť na seba,
manželku alebo na vyživované deti. V daňovom priznaní sú to riadky
32, 34, 42, 42a a 42b,
nový oddiel IV. – na uplatnenie nového daňového bonusu na
zaplatené úroky – riadky 35 a 63,
doplnená možnosť vyplniť zahraničný účet, ktorého daňovník nie je
majiteľom, na ktorý žiada vrátiť preplatok alebo daňový bonus na dieťa
alebo daňový bonus na zaplatené úroky – XI. oddiel.
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