
Od základu dane mo�no odpoèíta� daòovú stratu poèas naj−
viac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaòova−
cích období, a to poènúc zdaòovacím obdobím bezpros−
tredne nasledujúcom po zdaòovacom období, za ktoré bola
táto daòová strata vykázaná.
Daòovník si mô�e uplatni� tento odpoèet daòovej straty
najviac do výšky
a)základu dane u daòovníka, ktorý je právnickou osobou,

alebo základu dane (èiastkového základu dane) z príjmov
pod¾a § 6 ods. 1 a 2 u daòovníka, ktorý je fyzickou osobou,
ak sa v príslušnom zdaòovacom období, v ktorom si uplat−
òuje odpoèet daòovej straty, pova�uje za mikrodaòovníka,

b)50 % základu dane u daòovníka, ktorý je právnickou oso−
bou, alebo základu dane (èiastkového základu dane)
z príjmov pod¾a § 6 ods. 1 a 2 u daòovníka, ktorý je fyzickou
osobou, ak nejde o daòovníka pod¾a písmena a).

Odpoèet daòovej straty mô�e uplatni� právnická osoba, ako
aj fyzická osoba, tá však iba z èiastkového základu dane
pod¾a § 6 ods. 1 a 2 ZDP.
Daòovú stratu nemô�e vykáza� fyzická osoba, ktorá uplatòu−
je tzv. paušálne výdavky, t. j. percentom z príjmov, a fyzická
osoba, ktorá uplatòuje preukázate¾né výdavky a má príjmy:
– zo závislej èinnosti, t. j. pod¾a § 5 zákona,
– z prenájmu nehnute¾ností, t. j. pod¾a § 6 ods. 3 zákona,
– z pou�itia diela a umeleckého výkonu, t. j. pod¾a § 6 ods. 4,
– z kapitálového majetku, t. j. pod¾a § 7,
– ostatné, t. j. pod¾a § 8.
Daòovník si mô�e uplatni� tento odpoèet daòovej straty naj−
viac do výšky 50 % základu dane u daòovníka, ktorý je práv−
nickou osobou, alebo základu dane (èiastkového základu
dane) z príjmov pod¾a § 6 ods. 1 a 2 u daòovníka, ktorý je
fyzickou osobou.
Daòové straty vykázané za zdaòovacie obdobie do 31. 12.
2019 je mo�né odpoèíta� rovnomerne poèas štyroch bez−
prostredne po sebe nasledujúcich zdaòovacích období, po−
ènúc zdaòovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po
zdaòovacom období, za ktoré bola táto daòová strata vyká−
zaná.
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Daòové straty vykázané za zdaòovacie obdobie od 1. 1.
2020 je mo�né odpoèíta� poèas piatich bezprostredne po
sebe nasledujúcich zdaòovacích období, poènúc zdaòova−
cím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaòovacom
období, za ktoré bola táto daòová strata vykázaná. Toto pra−
vidlo platí rovnako pre všetkých daòovníkov. Z uvedeného
vyplýva, �e sa mení lehota odpoètu daòovej straty zo štyroch
na pä� bezprostredne po sebe nasledujúcich období.
Daòová strata za zdaòovacie obdobie/Lehota na umorova−
nie daòovej straty
2020 / 2021 – 2025
2021 / 2022 – 2026
2022 / 2023 – 2027
2023 / 2024 – 2028
Daòovník si teda mô�e odpoèíta� daòovú stratu ka�doroène
maximálne vo výške 50 % zo základu dane (èiastkového zá−
kladu dane). Uvedené znamená, �e zaniká povinnos� umoro−
va� daòovú stratu rovnomerne vo výške 1/4.
To neplatí pre tzv. mikrodaòovníka*, ktorý si mô�e odpoèíta�
daòovú stratu v ¾ubovo¾nej výške poèas piatich bezprostred−
ne po sebe nasledujúcich zdaòovacích obdobiach. Uvedené
znamená, �e na takéhoto daòovníka sa nevz�ahuje podmien−
ka umorenia daòovej straty vo výške 50 % zo základu dane
(èiastkového základu dane) a je na jeho rozhodnutí, v akom
pomere si daòovú stratu poèas nasledujúcich zdaòovacích
období, umorí. Mikrodaòovník si mô�e daòovú stratu pod¾a
nových pravidiel odpoèíta� a� za vykázané zdaòovacie
obdobie od 1. 1. 2021, nako¾ko a� vtedy nadobudne status
„mikrodaòovníka“.
*Mikrodaòovníkom sa rozumejú daòovníci, ktorých príjmy (výnosy) pod¾a zá−
kona è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov nepresiahnu sumu 49 790 €, t. j. hodnotu obratu pre povinnos� re−
gistrácie platite¾a DPH. Štatút „mikrodaòovníka“ mô�e daòovník nadobudnú�
prvýkrát za zdaòovacie obdobie zaèínajúce najskôr 1. 1. 2021.

1. Ku dòu vstupu daòovníka do likvidácie alebo vyhlásenia
konkurzu nárok na odpoèet daòovej straty odo dòa vstupu
do likvidácie alebo dòa vyhlásenia konkurzu zaniká.

2. Ak je zdaòovacie obdobie kratšie ako rok, daòovník mô�e
uplatni� celý roèný odpoèet daòovej straty.

3. Ak daòovník, ktorý zaèal odpoèítava� daòovú stratu alebo
mu vznikol nárok na odpoèítavanie daòovej straty, zanikol
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Platenie daní

Daòový subjekt je povinný oznaèi� platbu dane pod¾a vyhláš−
ky è. 378/2011 Z. z. o spôsobe oznaèovania platby dane.
Ka�dému daòovému subjektu je pridelené jednotné èíslo
úètu – tzv. základné èíslo úètu. Èíslo úètu pre úhradu prísluš−
nej dane sa skladá z predèíslia oznaèujúceho druh dane
(6 èíslic), zo základného èísla úètu oznaèujúceho daòový
subjekt (10 èíslic) a z identifikaèného kódu štátnej pokladni−
ce 8180. Od 1. 2. 2014 sa èíslo úètu uvádza vo formáte me−
dzinárodného bankového úètu – IBAN.

Daò z pridanej hodnoty

Zábezpeka na DPH

Daò z príjmov fyzických osôb nerezidentov zo zdrojov
na území SR

Daò z príjmov fyzických osôb z podnikania a prenájmu

Daò z príjmov fyzických osôb zo závislej èinnosti

Daò z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku

Daò z príjmov právnických osôb so sídlom v zahranièí

Daò z príjmu vyberaná zrá�kou

Osobitný odvod finanèných inštitúcií

Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Vratky prostriedkov poukázaných na verejnoprospešný úèel

Zabezpeèenie dane na DPFO 501120

Zabezpeèenie dane na DPPO 501139

Daò z motorových vozidiel 501163

Odvody z prevádzkovania hazardných hier 500865

Sankcie hazardných hier 500873

Finanèná zábezpeka hazardných hier 501171

Odvod èasti poistného 501198
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SPD z elektriny tuzemsko C

SPD z minerálnych olejov – tuzemsko C

SPD z liehu – tuzemsko C

SPD z piva – tuzemsko C

SPD z tabakových výrobkov – tuzemsko C

SPD z uhlia – tuzemsko C

SPD z vína – tuzemsko C

SPD zo zemného plynu – tuzemsko C

Poplatky za nakladanie s núdzovými zásobami C

Depozit – daòová zábezpeka všetkých SPD Banská Bystrica

Depozit – daòová zábezpeka všetkých SPD Bratislava

Depozit – daòová zábezpeka všetkých SPD Michalovce

Depozit – daòová zábezpeka všetkých SPD Košice

Depozit – daòová zábezpeka všetkých SPD Trnava

Depozit – daòová zábezpeka všetkých SPD �ilina

Depozit – daòová zábezpeka všetkých SPD Nitra

Depozit – daòová zábezpeka všetkých SPD Prešov

Depozit – daòová zábezpeka všetkých SPD Trenèín

Pri platbe dane sa uvádza vo variabilnom symbole identifiká−
tor urèený správcom dane v rozhodnutí (ak ide o platbu dane
urèenú rozhodnutím správcu dane) alebo variabilný symbol
vytvorený pod¾a prílohy è. 1 vyhlášky MF SR è. 378/2011 Z. z.
o spôsobe oznaèovania platby dane (ak ide o platbu dane
bez rozhodnutia vydaného správcom dane, ktorým je daòo−
vý úrad) alebo variabilný symbol vytvorený pod¾a prílohy è. 2
(ak ide o platbu dane bez rozhodnutia vydaného správcom
dane, ktorým je colný úrad).
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Stupeò Koeficient
minimálnej mzdy

Hodinová sadzba
minimálneho

mzdového nároku

1 1,0 3,333 €

2 1,2 3,9996 €

3 1,4 4,6662 €

4 1,6 5,3328 €

5 1,8 5,9994 €

6 2,0 6,666 €

Pri ustanovení tý�denného pracovného èasu na menej ako
40 hodín sa hodinové sadzby minimálnych mzdových náro−
kov úmerne zvýšia.
Sadzba minimálneho mzdového nároku ustanoveného v €

na hodinu sa zaokrúh¾uje na štyri desatinné miesta. Sadzba
minimálneho mzdového nároku ustanoveného v € za mesiac
sa zaokrúh¾uje na najbli�ších 10 eurocentov.

Charakteristiky stupòov nároènosti
pracovných miest

Stupeò nároènosti práce 1.:
– výkon pomocných, prípravných alebo manipulaèných

prác pod¾a presných postupov a pokynov.
Stupeò nároènosti práce 2.:
– výkon ucelených obslu�ných rutinných prác alebo odbor−

ných rutinných kontrolovate¾ných prác pod¾a daných po−
stupov alebo prevádzkových re�imov, alebo prác spoje−
ných s hmotnou zodpovednos�ou,

– výkon jednoduchých remeselných prác; výkon opakova−
ných, kontrolovate¾ných prác administratívnych, hospo−
dársko−správnych, prevádzkovo−technických alebo eko−
nomických pod¾a pokynov alebo ustanovených postupov,

– výkon sanitárnych pracovných èinností v zdravotníctve.
Stupeò nároènosti práce 3.:
– výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odbor−

ných prác alebo samostatné zabezpeèovanie menej zlo�i−
tých agend,
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– samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných
prác,

– riadenie alebo operatívne zabezpeèovanie chodu zariade−
ní alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou
duševnou námahou s prípadnou zodpovednos�ou za
zdravie a bezpeènos� iných osôb alebo za �a�ko odstráni−
te¾né škody.

Stupeò nároènosti práce 4.:
– samostatné zabezpeèovanie odborných agend alebo vý−

kon èiastkových koncepèných, systémových a metodic−
kých prác spojený so zvýšenou duševnou námahou,

– riadenie, organizácia alebo koordinácia zlo�itých procesov
alebo rozsiahleho súboru ve¾mi zlo�itých zariadení s prípad−
nou zodpovednos�ou za �ivoty a zdravie iných osôb,

– poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné èinnosti
v zdravotníctve so zodpovednos�ou za zdravie ¾udí.

Stupeò nároènosti práce 5.:
– výkon špecializovaných systémových, koncepèných, tvo−

rivých alebo metodických prác s vysokou duševnou ná−
mahou,

– komplexné zabezpeèovanie najzlo�itejších úsekov a agend
s urèovaním nových postupov v rámci systému,

– riadenie, organizácia a koordinácia ve¾mi zlo�itých proce−
sov a systémov vrátane vo¾by a optimalizácie postupov
a spôsobov riešenia,

– výkon odborných a špecializovaných èinností v prísluš−
nom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednos�ou
za zdravie ¾udí.

Stupeò nároènosti práce 6.:
– tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifiko−

vanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za ško−
dy s najširšími spoloèenskými dôsledkami,

– riadenie, organizácia a koordinácia najzlo�itejších systé−
mov so zodpovednos�ou za neodstránite¾né hmotné a mo−
rálne škody so znaènými nárokmi na schopnos� rieši� zlo�i−
té a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným
ohrozením najširšej skupiny osôb,

– výkon špecializovaných a certifikovaných èinností v zdra−
votnej starostlivosti so zodpovednos�ou za zdravie a �ivoty
¾udí.
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Dôvod
pracovného

vo¾na
Då�ka

pracovného vo¾na
Náhrada

mzdy

úèas� na ïal−
šom vzdeláva−
ní, v ktorom má
zamestnanec
získa� predpo−
klady ustanove−
né právnymi
predpismi ale−
bo splni� po�ia−
davky
nevyhnutné na
riadny výkon
práce dohod−
nuté v pracov−
nej zmluve

najmenej
– v rozsahu potrebnom na

úèas� na vyuèovaní,
– 2 dni na prípravu a vykona−

nie ka�dej skúšky,
– 5 dní na prípravu a vykona−

nie závereènej skúšky, ma−
turitnej skúšky
a absolutória,

– 40 dní súhrnne na prípravu
a vykonanie všetkých štát−
nych skúšok alebo dizertaè−
nej skúšky v jednotlivých
stupòoch vysokoškolského
vzdelávania,

– 10 dní na vypracovanie
a obhajobu závereènej prá−
ce, diplomovej práce alebo
dizertaènej práce

mô�e by� posky−
tovaná náhrada
mzdy v sume
priemerného zá−
robku zamest−
nanca, najmä
ak je predpokla−
dané zvýšenie
kvalifikácie v sú−
lade s potrebou
zamestnávate¾a;
za pracovné vo¾−
no poskytnuté
zamestnancovi
na vykonanie
opravnej skúšky
nepatrí náhrada
mzdy

sústavné vzde−
lávanie zamest−
nanca
vykonávajúce−
ho zdratnícke
povolanie

5 dní v kalendárnom roku suma priemer−
ného zárobku
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Dôvod
pracovného vo¾na

Då�ka
pracovného

vo¾na
Náhrada mzdy

poèas pracovnej neschop−
nosti zamestnanca pre choro−
bu alebo úraz, poèas
materskej dovolenky a rodi−
èovskej dovolenky, karantény,
ošetrovania chorého èlena ro−
diny a poèas starostlivosti
o die�a mladšie ako desa� ro−
kov, ktoré nemô�e by� z vá�−
nych dôvodov v starostlivosti
detského výchovného zaria−
denia alebo školy, v ktorých
starostlivosti die�a inak je, ale−
bo ak osoba, ktorá sa inak
stará o die�a, ochorela alebo
sa jej nariadila karanténa (ka−
ranténne opatrenie), prípadne
sa podrobila vyšetreniu alebo
ošetreniu v zdravotníckom za−
riadení, ktoré nebolo mo�né
zabezpeèi� mimo pracovného
èasu zamestnanca

poèas celého
obdobia

s náhradou mzdy
v sume priemerné−
ho zárobku za−
mestnanca

vyšetrenie alebo ošetrenie
zamestnanca v zdravotníc−
kom zariadení, ak vyšetrenie
alebo ošetrenie nebolo mo�−
né vykona� mimo pracovného
èasu

– na nevyhnutne
potrebný èas,
najviac na se−
dem dní v ka−
lendárnom
roku;

– ïalšie pracov−
né vo¾no nad
uvedený roz−
sah

s náhradou mzdy
v sume priemerné−
ho zárobku za−
mestnanca; ïalšie
pracovné vo¾no
nad uvedený roz−
sah bez náhrady
mzdy

na preventívne lekárske pre−
hliadky súvisiace s tehoten−
stvom, ak vyšetrenie alebo
ošetrenie nebolo mo�né vy−
kona� mimo pracovného
èasu

na nevyhnutne
potrebný èas

s náhradou mzdy
v sume priemerné−
ho zárobku za−
mestnanca
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Najvýznamnejšie zmeny

Od 1. januára 2020 sa opä� upravujú sadzby poistného pla−
teného do zdravotných pois�ovní a do Sociálnej pois�ovne.
Z dôvodu medziroènej zmeny priemernej mzdy v hospodár−
stve SR z 954 eur (za rok 2017) na 1 013 eur (za rok 2018) sa
mení najmä výška minimálnych a maximálnych vymeriava−
cích základov a tým aj výška minimálnych a maximálnych po−
istných odvodov.

Nový minimálny vymeriavací základ za obdobie od
1. januára 2020 do 31. decembra 2020 je urèený pre povinne
poistenú samostatne zárobkovo èinnú osobu (SZÈO) a dob−
rovo¾ne poistenú osobu vo výške 50 % jednej dvanástiny vše−
obecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý
dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí
poistné na sociálne poistenie, t. j. Minimálny
vymeriavací základ pre zamestnanca u� s úèinnos�ou od
1. januára 2010 na úèely sociálneho poistenia nie je uprave−
ný, avšak zamestnávate¾ má naïalej pod¾a pracovnopráv−
nych predpisov povinnos� odmeòova� zamestnanca v súlade
s ustanoveniami zákona o minimálnej mzde. Výška poistné−
ho vypoèítaná z tohto vymeriavacieho základu pre povinne
poistenú samostatne zárobkovo èinnú osobu (SZÈO) bude
mesaène
Nový maximálny vymeriavací základ na rok 2020 bude
7 091 eur. Poistné vypoèítané z tohto vymeriavacieho zákla−
du pre povinne poistenú SZÈO bude
Nový minimálny aj maximálny vymeriavací základ sa vz�ahuje
na obdobie od januára 2020. Sociálna pois�ovòa tieto zmeny
oznámi �ivnostníkom a ostatným SZÈO listom alebo do
e−schránky, ak ju majú aktivovanú. SZÈO, ktorých sa to týka,
dostanú oznámenia v januári 2020 a poistné v novej výške
prvý raz zaplatia k 10. februáru 2020 (keï�e 8. deò v tomto
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mesiaci je sobota). Vypoèítané poistné je úhradou za predo−
šlý mesiac a zahàòa platbu na všetky fondy sociálneho pois−
tenia.
Èo sa týka zdravotného poistenia, ak poèas roka 2019 SZÈO
platili preddavok na zdravotné poistenie od 66,78 eura do
70,91 eura (v prípade osoby so zdravotným postihnutím je to
polovica z tejto sumy), od 1. januára 2020 budú plati� mesaè−
ný preddavok najmenej 70,91 eura. Osoby so zdravotným
postihnutím budú plati� najmenej polovicu z tejto sumy, èi�e
minimálne 35,45 eura. V porovnaní s rokom 2019 výška mini−
málnych preddavkov do zdravotnej pois�ovne v roku 2020
tak vzrastie o 4,13 eura mesaène.

alebo dòom
opätovného oprávnenia SZÈO na výkon alebo prevádzkova−
nie èinnosti, resp. dòom opätovného vykonávania tejto èin−
nosti pod¾a jej èestného vyhlásenia (pri èinnostiach, ktoré
mo�no vykonáva� bez oprávnenia) po týchto dátumoch
(v období do 30. júna 2020, resp. do 30. septembra 2020)
vzniká povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodko−
vé poistenie tým SZÈO, ktorých príjem (bez odpoèítania vý−
davkov) bol za rok 2018 vyšší ako 12−násobok minimálneho
vymeriavacieho základu platného v roku 2019 (12 x 477,00
eur = 5 724,00 eur), teda vyšší ako

alebo dòom
opätovného oprávnenia SZÈO na výkon alebo prevádzkova−
nie èinnosti, resp. dòom opätovného vykonávania tejto èin−
nosti pod¾a jej èestného vyhlásenia (pri èinnostiach, ktoré
mo�no vykonáva� bez oprávnenia) po týchto dátumoch
(v období do 30. júna 2021, resp. do 30. septembra 2021)
vzniká povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodko−
vé poistenie tým SZÈO, ktorých príjem (bez odpoèítania
výdavkov) bol za rok 2019 vyšší ako 12−násobok minimálne−
ho vymeriavacieho základu platného v roku 2020 (12 x
506,50 eur = 6 078,00 eur), teda vyšší ako .
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