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Číslo účtu 

 
Variabilný symbol - 
mesačný preddavok 

 
Variabilný symbol - 

štvrťročný preddavok 

 
Rezident 

 
500208-

OUD/8180 

 
1100mesiac2021, napr. za 

apríl 1100042021 

 
11004štvrťrok2021, napr. za 

I. štvrťrok 1100412021 

 
Nerezident 

 
500216-

OUD/8180 

 
1100mesiac2021, napr. za 

apríl 1100042021 

 
11004štvrťrok2021, napr. za 

I. štvrťrok 1100412021 

 

1.11 Čo je nové v DPFO? 
 

• Nové tlačivo daňového priznania typu B, 

• nové sumy nezdaniteľných častí na daňovníka a na manželku/manžela. Tieto sumy sú po prvýkrát 
rozdielne, 

• nová výška daňového bonusu na deti a nová suma príjmov, kedy si ju daňovník môže uplatniť, 

• výnimka pri uplatňovaní daňového bonusu na dieťa ak daňovník má nižší príjem spôsobený pandémiou, 

• nezdaniteľnú časť na kúpeľnú starostlivosť môžeme za rok 2020 uplatniť poslednýkrát, 

• rozdielny spôsob vypĺňania daňovej straty v prípade ak suma daňovej straty bola uplatnená v roku 2019 
podľa zákona Lex korona, 

• nová 15 % sadzba dane príjmov,  

• jednotný spôsob zaokrúhľovania a to matematicky s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom druhá 
číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej a to nasledovne: 

o  zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny, 
o  zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu, 

• nový spôsob platenia preddavkov. 
 

2 Nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy 

Za rok 2020 si daňovník môže uplatniť: 

• 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), 

• zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou (§ 11 ods. 14), 

• daňový bonus na dieťa (§ 33 ZDP), 

• daňový bonu na zaplatené úroky (§ 33a ZDP). 
 

2.1  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. 
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Nezdaniteľná časť na daňovníka predstavuje 21 - násobok sumy platného životného minima (ďalej PŽM). Suma 

platného životného minima k 1.1.2020 je 210,20 eur. 

Ak základ dane v roku 2020 je rovný alebo nižší ako 19 506,56 eur (92,8 – násobok sumy PŽM) suma nezdaniteľnej 

časti je 4 414,20 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 19 506,56 eur nastáva úprava základu dane a suma je krátená podľa 

nasledujúceho vzorca: 44,2 násobok PŽM = 9 290,84 – (základ dane : 4). 

 

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 
 

Ročne 
 

 
Mesačne 

 

Ak základ dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 je 
rovný alebo nižší ako 19 506,56 eur 

 
4 414,20 eur 

 
367,85 eur 

Ak základ dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 je 
vyšší ako 19 506,56 eur 

9 290,84 eur – (1/4 základu dane) 

 

Daňovník mal v roku 2020 základ dane 21 584 eur. Na akú sumu nezdaniteľnej časti má nárok? 

 

Daňovník má základ dane vyšší ako 19 506,56 eur, to znamená, že suma nezdaniteľnej časti bude vypočítaná 

a krátená podľa nasledujúceho vzorca: 9 290,84 – (21 584 : 4) = 3 894,84 eur.  

Za rok 2020 si môže uplatniť sumu nezdaniteľnej časti vo výške 3 894,84 eur. 

Daňovník si nemôže znížiť základ dane o NČZD ak na začiatku zdaňovacieho obdobia (k 1.1.2020) bol 

poberateľom: 

• starobného dôchodku, 

• vyrovnávacieho príplatku, 

• predčasného starobného dôchodku, 

• starobného dôchodkového sporenia, 

• výsluhového dôchodku, 

• alebo ak bol poberateľom dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, 
výsluhového dôchodku zo zahraničia alebo obdobného výsluhového dôchodku zo zahraničia. 

 

Daňovník nemá nárok na NČZD ani v prípade, ak mu bol dôchodok priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho 
obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako 
suma nezdaniteľnej časti platná pre konkrétne zdaňovacie obdobie. 


