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Dôležité čísla a sadzby v roku 2021 pre živnostníkov a iné SZČO (fyzické osoby)
•

214,83 € - výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Od
tejto sumy sa odvíjajú aj ďalšie veličiny potrebné pre podnikanie v roku
2021.

•

1 092,00 € - priemerná mesačná mzda v hospodárstve Slovenskej republiky
za rok 2019, od ktorej sa odvíja napríklad výška odvodov živnostníka.

•

15,00 % - znížená sadzba dane z príjmov, ktorú si v roku 2021 budú po
novom môcť uplatniť iba fyzické osoby (podnikatelia či iné SZČO)
a právnické osoby, ktorých zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie
obdobie nepresiahnu sumu 49 790,00 €.

•

19,00 % - základná sadzba dane z príjmov fyzickej osoby, ktorá sa uplatní na
základ dane nižší alebo rovný ako 37 981,94 €.

•

25,00 % - zvýšená sadzba dane z príjmov fyzickej osoby, ktorá sa uplatní na
základ dane vyšší ako 37 981,94 €.

•

4 511,43 € - výška ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka
v roku 2021. Mesačná výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka
je 375,95 €.

•

4 124,736 € - výška ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na manželku
(manžela) v roku 2021 v prípade, ak daňovník dosiahol základ dane nižší
alebo rovný ako 37 981,94 € a manželkin príjem bol 0,00 €. Ak by daňovník
dosiahol vyšší základ dane, resp. manželka by dosiahla príjem, suma tejto
nezdaniteľnej časti sa bude znižovať.

•

180,00 € - maximálna výška nezdaniteľnej časti základu dane na príspevky na
doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier).

•

19 936,22 € - základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení
dochádza ku kráteniu ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka,
a tak bude táto nezdaniteľná časť nižšia.

•

2 255,72 € - ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka presiahnu v roku 2021
túto sumu, má daňovník povinnosť podať daňové priznanie.

•

3 738,00 € - ročná suma zdaniteľných príjmov, ktoré musí daňovník
dosiahnuť pre získanie nároku na daňový bonus na dieťa. Okrem tejto
podmienky musí daňovník splniť aj ďalšie podmienky uvedené v zákone
o dani z príjmov.

•

557,28 € - ročná výška daňového bonusu na dieťa vo veku do 6 rokov.
Mesačná suma daňového bonusu pre takéto dieťa je 46,44 €.

•

376,14 € - ročná výška daňového bonusu na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov.
Mesačná suma daňového bonusu pre takéto dieťa je od 1.1.2021 do
30.6.2021 v sume 23,22 € a od 1.7.2021 do 31.12.2021 v sume 39,47 €.

•

278,64 € - ročná výška daňového bonusu na dieťa vo veku od 15 rokov.
Mesačná suma daňového bonusu pre takéto dieťa je 23,22 €.

•

5 000,00 € - hranica pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov
pre fyzickú osobu. Ak je posledná známa daňová povinnosť vyššia ako
5000,00 € a zároveň nižšia ako 16 600,00 €, má daňovník povinnosť platiť
štvrťročne preddavky na daň z príjmov v sume ¼ poslednej známej daňovej
povinnosti.

•

16 600,00 € - hranica pre vznik povinnosti platiť mesačné preddavky na daň
z príjmov pre fyzickú osobu. Ak je posledná známa daňová povinnosť vyššia
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ako 16 600,00 €, tak má daňovník povinnosť platiť mesačne preddavky na
daň z príjmov v sume 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.
•

60,00 % - výška paušálnych výdavkov v roku 2021 je 60 % z príjmov SZČO,
avšak maximálne 20 000,00 € ročne.

•

6 552,00 € - minimálny ročný vymeriavací základ pre odvod poistného na
zdravotné poistenie (platí u SZČO, ktorá nie je zároveň zamestnancom či
poistencom štátu), ale aj hranica výšky príjmov pre vznik alebo zánik
povinnosti platiť mesačné poistné na sociálne poistenie. Minimálny
vymeriavací základ pre odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne je 546,00
€.

•

7 644,00 € - maximálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do
Sociálnej poisťovne. Maximálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do
zdravotnej poisťovne nie je určený.

•

76,44 € - minimálne mesačná preddavky (odvody) na zdravotné poistenie

•

180,99 € - minimálne mesačné poistné (odvody) na sociálne poistenie.

•

2 533,98 € - maximálne mesačné poistné (odvody) na sociálne poistenie.

•

0,193 € - základná náhrada pre súkromné osobné cestné motorové
vozidlo za každý 1 km jazdy.

•

5,10 € - maximálna suma daňových výdavkov na stravovanie za každý
odpracovaný deň.

•

5,10 €, 7,60 € a 11,60 € - výška stravného na tuzemskej pracovnej ceste.
Stravné 5,10 € prináleží daňovníkovi pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12
hodín, suma 7,60 € pri trvaní 12 až 18 hodín a suma 11,60 € pri trvaní
tuzemskej pracovnej cesty nad 18 hodín.

Dôležité čísla v roku 2021 pre právnické osoby (napr. s.r.o., a. s.)
Sadzby dane z príjmov v roku 2021
•

15,00 % - znížená sadzba dane z príjmov, ktorú si v roku 2021 budú po
novom môcť uplatniť iba fyzické osoby (podnikatelia či iné SZČO) a
právnické osoby, ktorých zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie
nepresiahnu sumu 49 790,00 €.

•

21,00 % - sadzba dane z príjmov právnickej osoby.

•

7,00 % - znížená sadzba zrážkovej dane, používa sa napríklad na zdaňovanie
dividend.

•

19,00 % - základná sadzba zrážkovej dane, používa sa napríklad na
zdaňovanie úrokov z vkladov na vkladných knižkách.

•

35,00 % - zvýšená sadzba zrážkovej dane, používa sa napríklad na
zdaňovanie dividend vyplácaných osobám (aj fyzickým, aj právnickým) v
nezmluvných štátoch (daňových rajoch).

•

5 rokov – daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobie od roka 2021 je
možné odpočítať počas piatich bezprostredne po sebe idúcich zdaňovacích
obdobiach.

•

5 000,00 € - hranica pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov.
Ak je výška dane za predchádzajúci rok vyššia ako 5000,00 € a zároveň nižšia
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alebo rovnaká ako 16 600,00 €, vzniká daňovníkovi povinnosť platiť
preddavky štvrťročne vo výške ¼ dane za predchádzajúci rok.
•

16 600,00 € - hranica pre vznik povinnosti platiť mesačné preddavky na daň
z príjmov. Ak je výška dane za predchádzajúci rok vyššia ako 16 600,00 €,
vzniká daňovníkovi povinnosť platiť preddavky mesačne vo výške 1/12 dane
za predchádzajúci rok.

•

10,00 % - sadzba poistného na zdravotné poistenie z dividend za roky 2011
a 2012.

•

546,00 € - suma dividend, ktorá je oslobodená od zdravotných odvodov za
roky 2011 a 2012.

•

14,00 % - sadzba poistného na zdravotné poistenie z dividend za roky 2013
až 2016.

•

65 520,00 € - maximálny vymeriavací základ pre zdravotné odvody z
dividend.

•

350 000 € (majetok netto), 700 000 € (čistý obrat) a 10 zamestnancov –
kritéria pre zostavenie mikro účtovnej závierky za rok 2020, v prípade ak
podnik za roky 2019 až 2021 (každý a posudzuje samostatne) neprekročil
aspoň dve z troch uvedených kritérií.

•

3 000 000 € (majetok), 6 000 000 € (čistý obrat) a 40 zamestnancov – nové
kritéria pre povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom v roku 2021.
Pre vznik povinnosti mať účtovnú závierku za rok 2021 overenú audítorom
musia byť splnené dve z troch týchto kritérií a za bezprostredne
predchádzajúce obdobie roka 2020 musia byť splnené nižšie podmienky – 2
000 000 € (majetok), 4 000 000 € (obrat), 30 (zamestnancov).

S pozdravom,
CCS Tax, k.s.
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CCS Tax, k.s.

- Komanditná spoločnosť zložená podľa slovenského práva.
- Sídlo:

Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

- Tel. číslo:

+421 (0)2/32 606 511

- E-mail:

Office@ccstax.sk

- IČO:

SK20222736166

- Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr,
vložka č. 765/B, IČO: 44539 126.
- Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov - so sídlom na
Nám. SNP 7, P.O.BOX 54, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, www.
skdp.sk - licencia č.: 87/2009.
- Sťažnosti alebo reklamácie služieb spoločnosti možno uplatniť v mieste
sídla spoločnosti.
- Ďalšie informácie o spoločnosti možno získať v mieste jej sídla.
www.ccstax.sk
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