
2.	Nove
daň	na

Primárny
znení nes

http://w

Navrhova

Zámer op
právnický

Obsah op
oblasti n
odpočíta
novely si
alebo je 
47 600 S
znižuje o
odpočíta
Sk. Podo
ktorá žije

Výnosy p
daňou pr
úrokov p
nižšieho 

Zmena n
a stredný
povinná 

Podľa sch
miezd za
na účelov

Zostala z
presne vy
a) ochran
sociálnyc
b) podpo
c) poskyt
d) zachov

ela	zákon
a	výnosy	z

y zdroj: Vládn
skorších pred

ww.nrsr.sk/a

ateľ: Ministe

patrenia: Zvý
ých osôb. 

patrenia: Pos
ezdaniteľnéh
ateľnú položk
 odpočítateľ
nižší ako 100
k mesačne. A
o 25 halierov 
ateľnú položk
bne sa má po
e s daňovníko

plynúce podie
ri ich výplate
plynúcich z ús
ako päťnáso

astala aj v pl
ých podnikat
štvrťročne p

hválenej nov
mestnancov
vé sporenie a

zachovaná m
ymedzený ok
na a podpora
ch služieb, 
ora športu de
tovanie sociá
vanie kultúrn

na	o	dani	z
z	predaja	p

ny návrh záko
dpisov a o zm

appbin/SSLP.

erstvo financi

ýšiť mieru so

slanci NR SR 
ho základu da
ku vo výške 1
ľnú položku v
0‐násobok su
Ak základ dan
na každú ko
ku nebudú m
ostupne zníž
om v domácn

elnikom z po
e správcovsko
sporných vkla
obok životnéh

atení predda
teľov. Novelo
latiť preddav

vely si zamest
v uplatniť už l
a životné poi

ožnosť asign
kruh činnost
a zdravia; pre

etí, mládeže a
álnej pomoci,
nych hodnôt

z	príjmu	(d
podielový

ona, ktorým 
mene a dopln

.ASP?WCI=SS

ií SR 

lidaritu v spo

dňa 6.12.200
ane. Kým v d
19,2 násobku
v plnej výške 
umy platného
ne u fyzickej 
runu základu

mať nárok daň
žiť aj výška ne
nosti. 

odielových lis
ou spoločnos
adov. Podiel
ho minima.

avkov na daň
ou sa posúva
vky na daň zo

tnávatelia bu
len príspevky
istenie to už 

ácie dane v s
í mimovládn
evencia, liečb

a občanov zd
, 
. 

 

degresívn
ých	listov,

sa mení a do
není niektorý

SLP_NZWork

oločnosti úpr

06 schválili n
doteraz platn
u životného m
môže uplatn
o životného m
osoby presia
u dane presa
ňovníci s hru
ezdaniteľnej 

stov sa budú 
sťou. Zrovnop
nici tak strat

ň, ktorú pred
 výška daňov
o súčasnej úr

udú môcť ako
y na doplnko
nebude mož

súčasnej výšk
eho sektora.
ba, resocializ

dravotne pos

na	odpočít
,	asignova

opĺňa zákon č
ých zákonov

kitemHist&W

ravou zdaňov

ovelu zákona
nej úprave si 
minima (95 6
niť len ten, ko
minima (498 
ahne túto hra
hujúceho 10
bým mesačn
časti základu

podľa schvál
právni sa spô
ia nárok na o

kladateľ prip
vej povinnost
rovne 20‐tisíc

o odpočítate
ové dôchodko
žné. 

ke 2 % pre fy
. A to: 
zácia drogovo

stihnutých,

tateľná	po
aná	daň	s	

č. 595/2003 

WCE=Master=

vania príjmov

a o dani z prí
každý moho
16 Sk k 1. jan
oho ročný zá
tis. Sk), čo o
anicu odpočí
00 násobok ži
ným zárobkom
u dane na ma

lenej novely 
ôsob ich zdan
oslobodenie 

pravil so zám
ti, od ktorej j
c korún na 50

ľnú položku 
ové sporenie

yzické aj práv

o závislých v 

oložka,	zr
obmedze

Z. z. o dani z 

=2011 

v fyzických o

íjmu. Zmeny 
l uplatniť 
nuáru 2007), 
klad dane sa
dpovedá hru
ítateľná polo
ivotného min
m prevyšujúc
anželku (man

zdaňovať zrá
nenia so zdan
od dane výn

erom podpo
je fyzická oso
0‐tisíc korún

vo výške 6 %
e. V prípade p

vnické osoby

oblasti zdrav

rážková	
niami)	

príjmov v 

sôb a 

nastali v 

 podľa 
a rovná 
ubej mzde 
ožka sa 
nima. Na 
cim 79 960 
nžela), 

ážkovou 
nením 
osu 

oriť malých 
oba 
. 

% z úhrnu 
príspevkov 

, ale iba na 

votníctva a 



Minimáln
právnický
fyzických

Novela z

Hlasy pro
nadštand
financie, 

Hlasy op
zníži sa m
príjmov š
okruhu s

  

 

na čiastka, kt
ých osobách
h osobách. 

ákona nadob

oponentov: z
dardnými prí
predpokladá

onentov: zvý
motivácia k vy
štátneho roz
stratia nárok 

torú môžu po
 250 Sk). Dot

búda účinnos

zachovala sa 
íjmami budú 
á sa navýšen

ýši sa daňové
yšším pracov
počtu bude z
na získanie 2

 

oukázať fyzic
teraz platná 

sť 1. januára 

rovná daň; z
odvádzať via
ie príjmov št

é zaťaženie p
vným výkono
zanedbateľn
2 % z daní. 

 

cké osoby v r
právna úprav

2007. 

zvýši sa miera
ac do štátneh
tátneho rozp

re vyššie príj
om a zvýši mo
é; združenia,

ámci daňove
va umožňova

a solidarity v
ho rozpočtu;
očtu 

jmové skupin
otivácia k ob
, ktoré nepat

ej asignácie je
ala asignáciu

v spoločnosti,
 novela pozit

ny; skompliku
bchádzaniu zá
tria do zákon

e 100 Sk (pri 
 už od 20 Sk 

, keď ľudia s 
tívne ovplyvn

uje sa daňov
ákona; zvýše
nom vymedze

pri 

ní verejné 

vý systém; 
nie 
eného 


