
Prehľad najčastejšie používaných mzdových veličín a veličín pre SZČO pre rok 2023

mzdová veličina / SZČO veličina položka poznámka
minimálna mzda ( mesačná mzda ) 700,00 €                
minimálna mzda za každú hodinu odpracovanú zamestnancom 4,03 €                    
sadzba dane pri ročnom základe dane do 41 445,46 € ( mesačný do 3 212,75 € ) 19%
sadzba dane pri ročnom základe dane nad 41 445,46 € ( mesačný nad 3 212,75 € ) 25% zo sumy nad uvedenou hranicou 41 445,46€

15% ak SZČO prekročí uvedené príjmy, celý základ dane sa zdaňuje sadzbou 19 %
sadzba dane pri výplate podielu na zisku ( dividend ) 7% zdaňuje sa zrážkovou daňou pri výplate, ak plynie zo zahraničia, potrebné uviesť v priznaní

nezdaniteľná časť na daňovníka pri výške ročného  príjmu do 21 754,18 €
4922,82 €  ročne / 
410,24 € mesiac postupne sa kráti, nárok zaníka pri výške príjmu 41 445,46 €

4 500,86 €            
ak mala manželka v danom roku vlastný príjem, je možné uplatniť len rozdiel medzi          4 
500,86 € a jej príjmom 

nezdaniteľná časť na príspevky DDS ( III.pilier ) 180,00 €                podm. je účastnícka zmluva uzavretá do 31.12.2013

daňový bonus  na dieťa do 18 rokov od 1.1.2023 140,00 €                

daňový bonus nad 18 rokov od 1.1.2023 50,00 €                  

 50% z 
vypl.úrokov, 
max.400 € splnenie podmienok potvrdzuje banka

 55% výdavkov, 
maximálne 275 € 

** tabuľka k daňovému bonusu od 1.7.2022

Počet
Percentuálny 

limit

vyživovaných polovice základu

detí
dane 

(čiastkového

základu dane)

1 20%

2 27%

3 34%

4 41%

5 48%

6 a viac 55 %.

sadzba dane pre SZČO pokiaľ  v  danom roku dosiahol príjmy z podnikania maximálne    49 
790 € 

nezdaniteľná časť na manželku, uplatňuje len daňovník ak jeho ročný prijem bol menej 
ako 41 445,46 €, nad tento príjem sa nezdaniteľná časť postupne kráti a úplne zaniká pri 
výške príjmu manžela 59 448,91 €

hodnoty sa ale krátia v závislosti od výšky základu dane a počtu detí. Prepočet je polovica základu dane 
zo závislej činnosti krát koeficient v tabuľke dolu ** podľa počtu detí. 

daňový bonus na zaplatené úroky z úveru na bývanie - maximálne zo sumy 50 000 €, 
žiadosť o úver musí byť podaná medzi 18 - 35 rokom daňovníka + splnenia ďalších 
podmienok

príspevok na rekreáciu


