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Čo je nové v DPFO?
Nové tlačivo daňového priznania typu B,
nové sumy nezdaniteľných častí na daňovníka a na manželku/manžela,
nové sumy daňového bonusu na deti,
zvýšená hranica príjmov, kedy si daňovník môže uplatniť daňový bonus na dieťa,
doplnený nový check „Spĺňam podmienky pre mikrodaňovníka podľa § 2 písm. w) zákona pri príjmoch
podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“,
rozdielne spôsoby vypĺňania daňovej straty,
vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane zrušené polia – Právna forma a adresa,
zmena výšky zdaniteľných príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 pre uplatnenie 15 % sadzby dane príjmov,
zrušená nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť.

Nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy

Za rok 2021 si daňovník môže uplatniť:
•
•
•
•
•

2.1

nezdaniteľnú časť na daňovníka (§ 11 ods. 2 ZDP),
nezdaniteľnú časť na manželku/manžela (§ 11 ods. 3,4, 5 ZDP),
príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (§11 ods. 10 ZDP),
daňový bonus na dieťa (§ 33 ZDP),
daňový bonus na zaplatené úroky (§ 33a ZDP).

Nezdaniteľná časť na daňovníka

Nezdaniteľnú časť môže daňovník odpočítať iba od základu dane z príjmov podľa § 5 (z pracovného pomeru)
a z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 (podnikanie alebo iná samostatne zárobková činnosť), t.j. z aktívnych príjmov.
Nezdaniteľná časť na daňovníka predstavuje 21 - násobok sumy platného životného minima (ďalej PŽM). Suma
platného životného minima k 1.1.2021 je 214,83 eur.
Ak základ dane v roku 2021 je rovný alebo nižší ako 19 936,22 eur (92,8 – násobok sumy PŽM) suma nezdaniteľnej
časti je 4 511,43 eur.
Ak daňovník pracoval len časť zdaňovacieho obdobia alebo začal podnikať v priebehu roka,
nezdaniteľná časť sa nekráti – vzniká nárok na odpočet celej sumy nezdaniteľnej časti.
Ak základ dane je vyšší ako 19 936,22 eur nastáva úprava základu dane a suma je krátená podľa
nasledujúceho vzorca: 44,2 násobok PŽM (44,2 x 214,83) = 9 495,49 – (základ dane : 4).

Daňovník mal v roku 2021 základ dane 24 500 eur. Na akú sumu nezdaniteľnej časti má nárok?
Daňovník má základ dane vyšší ako 19 936,22 eur, to znamená, že suma nezdaniteľnej časti bude vypočítaná
a krátená podľa nasledujúceho vzorca: 9 495,49 – (24 500: 4) = 3 370,49 eur.
Za rok 2021 si môže uplatniť sumu nezdaniteľnej časti vo výške 3 370,49 eur.

