
Účtovníctvo ľavou zadnou
Novinky z účtovníctva a daní v roku 2021

2021%



V ÚČTOVNEJ PRÍRUČKE nájdeš:
      
     NOVINKY, ktoré do účtovníctva priniesol rok 2021
 
     ČÍSLA , ktoré ti pomôžu pri vypĺňaní daňového 
     priznania za rok 2020

TITANSFREELANCERSwww.titans.sk



Porovnanie minimálnej mzdy a životného minima v rokoch 2020 a 2021:

1. MINIMÁLNA MZDA A ŽIVOTNÉ MINIMUM

MINIMÁLNA MZDA sa v roku 2021 zvýšila o 43 €. K 01.07.2020 sa zmenila aj 
suma ŽIVOTNÉHO MINIMA a to zvýšením o cca 2,2%. Hranica životného 
minima sa bude opäť prepočítavať v júni 2021.

Názov veličiny

Minimálna mzda

Životné minimum

580,00 €

210,20 €

Rok 2020

623,00 €

214,83 €

Rok 2021

Stupeň náročnosti práce

1

2

3

4

5

6

1

1,2

Koeficient

1,4

1,6

1,8

2

623,00 €

739,00 €

855,00 €

971,00 €

1 087,00 €

1 203,00 €

Výška

1.1. Minimálna mzda v roku 2021
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Prehľad zmien týkajúcich sa nezdaniteľnej čiastky základu dane v rokoch 2020 a 2021:

2. ZMENY V SÚVISLOSTI S NČZD

Novela zákona o daní z príjmov schválená v decembri 2020 priniesla viacero 
zmien. Čo sa NČZD týka došlo k ZRUŠENIU NČZD na kúpeľnú starostlivosť. 
Poslednýkrát si bude môcť túto NČ uplatniť fyzická osoba v daňovom 
priznaní za rok 2020. Pre kúpeľnú starostlivosť na prelome rokov 2020 
a 2021, je možné si NČ uplatniť aj za rok 2021,a to v prípade, že daňovník 
absolvoval aspoň jeden deň kúpeľnej liečby v roku 2020.

2.1. NČZD na daňovníka

NČZD na daňovníka (mesačná) 367,85 € 375,95 €

ALIKVOTNÁ časť NČZD pri vyššom ZD (výpočet) 9 290,84 - ZD/4 9 495,49 - ZD/4

NČZD na daňovníka (ročná)

Celá NČZD sa uplatňuje pri ZD <=

Názov veličiny

4 414,20 €

NULOVÁ NČZD vzniká pri príjmoch vyšších ako

19 506,56 €

4 511,43 €

19 936,22 €

37 163,36 €

Rok 2020

37 981,94 €

Rok 2021
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Kto si môže uplatniť NČZD?

Základ dane si môže znížiť o NČZD daňovník s tzv. aktívnymi príjmami. 
Ide o:

 príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania) - upravuje § 5 zákona 
 o dani z príjmov
 príjmy z podnikania (napríklad zo živnosti) - upravuje § 6 ods. 1    
 zákona o dani z príjmov
 príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napríklad 
 z vytvorenia diela) - upravuje § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov



2.2. NČZD NA MANŽELKU/MANŽELA

NČZD na manželku (ročná)

ALIKVOTNÁ časť NČZD na manželku pri vyššom 
ZD (výpočet)

Celá NČZD na manželku sa uplatňuje pri ZD <=

13 326,68 - ZD/4 13 620,22 - ZD/4

Názov veličiny

4 035,84 €

37 163,36 €

4 124,74 €

37 981,94 €

Rok 2020 Rok 2021
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DAŇOVÝ BONUS na vyživované 
dieťa do 6 rokov (mesačný) 45,44 € 46,44 € 46,44 €

DAŇOVÝ BONUS na vyživované
dieťa nad 15 rokov (mesačný) 22,72 € 23,22 € 23,22 €

Položka Rok 2020 01-06/2021

DAŇOVÝ BONUS na vyživované
dieťa od 6 do 15 rokov (mesačný) 22,72 € 23,22 € 39,47 €

07-12/2021

3. DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA

Výška daňového bonusu sa bude na základe novely zákona o daní z príjmov 
v priebehu rokov 2021 a 2022 meniť. Od 1.7.2021 sa začnú sumy líšiť na 
základe veku dieťaťa. Vzniknú tak 3 rôzne vzorce výpočtov daňového bonusu 
podľa toho, či je vek dieťaťa menej ako 6 rokov, od 6 do 15 rokov alebo nad 
15 rokov. V roku 2022 dôjde k ďalšej úprave koeficientu pri jednotlivých 
vzorcoch. Hraničný vek ostáva nezmenený - daňový bonus si môže uplatniť  
daňovník na dieťa od mesiaca narodenia až do mesiaca, v ktorom dosiahne 
25 rokov.

Prehľad zmien týkajúcich sa daňového bonusu na dieťa (2020/2021):

Aké sú podmienky na uplatnenie daňového bonusu?

a) Daňovník s príjmami podľa § 5 ZDP musí dosiahnuť v zdaňovacom 
období zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy:

 pre rok 2020 ide o príjmy vo výške aspoň 3 480,00 EUR
 pre rok 2021 ide o príjmy vo výške aspoň 3 738,00 EUR

b) Daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP musí dosiahnuť 
v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 6-násobku 
minimálnej mzdy a zároveň vykázať základ dane (čiastkový základ 
dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP.

www.titans.sk 4



4. SADZBY DANE Z PRÍJMOV FO a PO

S účinnosťou od 01.01.2020 sa všetky prepočty podľa § 47 ZDP vykonávajú 
s presnosťou na dve desatinné miesta (matematicky).

S účinnosťou od 01.01.2021 si 15% sadzbu dane môžu uplatniť iba FO 
(s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) a PO, ktorých príjmy (výnosy) 
nepresahujú sumu 49 790 EUR. V roku 2020 išlo o príjmy (výnosy) 
nepresahujúce sumu 100 000 EUR. 

§ 6 ods. 1 ZDP - príjmy z podnikania 
nepresahujúce sumu 100 000 € 15 %

§ 6 ods. 2 ZDP - príjmy z inej SZČ 
nepresahujúce sumu 100 000 € 15 %

§ 6 ods. 1 ZDP - príjmy z podnikania 
presahujúce sumu 100 000 € 19 % 25 %

§ 5 ZDP - príjmy zo závislej činnosti 19 % 25 %

Druh príjmu NČZD
Uplatňovaná do
ZD <= 37 163,36 €

Uplatňovaná na časť ZD 
presahujúcu 37 163,36 €

§ 6 ods. 3 ZDP - príjmy z prenájmu 19 %

§ 6 ods. 4 ZDP - príjmy z použitia 
diela a umeleckého výkonu 19 % 25 %

§ 8 ZDP - ostatné príjmy 19 % 25 %

25 %

§ 6 ods. 2 ZDP - príjmy z inej SZČ 
presahujúce sumu 100 000 € 19 % 25 %

4.1. SADZBA DANE Z PRÍJMOV V ROKU 2020 - FYZICKÉ OSOBY
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4.2. SADZBA DANE Z PRÍJMOV V ROKU 2021 - FYZICKÉ OSOBY

4.3. SADZBA DANE Z PRÍJMOV PRÁVNICKÉ OSOBY

§ 6 ods. 1 ZDP - príjmy z podnikania 
nepresahujúce sumu 49 790 € 15 %

§ 6 ods. 2 ZDP - príjmy z inej SZČ 
nepresahujúce sumu 49 790 € 15 %

§ 6 ods. 1 ZDP - príjmy z podnikania 
presahujúce sumu 49 790 € 19 % 25 %

§ 5 ZDP - príjmy zo závislej činnosti

§ 6 ods. 3 ZDP - príjmy z prenájmu

19 %

19 %

§ 6 ods. 4 ZDP - príjmy z použitia 
diela a umeleckého výkonu 19 %

25 %

25 %

§ 8 ZDP - ostatné príjmy 19 % 25 %

25 %

§ 6 ods. 2 ZDP - príjmy z inej SZČ 
presahujúce sum 49 790 € 19 % 25 %

Druh príjmu NČZD
Uplatňovaná do
ZD <=  37 981,94 €

Uplatňovaná na časť ZD 
presahujúcu  37 981,94 €
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DAŇOVNÍK, ktorého príjmy (výnosy) 
neprevyšujú sumu 49 790 € 15 % 15 %

Daňovník PO

DAŇOVNÍK s príjmami (výnosmi) 
od 49 791 € do 100 000 € 15 % 21%

Ostatní daňovníci (PO) 21 % 21%

Rok 2020 Rok 2021



4.4.PLATENIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV - PRÁVNICKÉ OSOBY
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ŠTVRŤROČNÉ preddavky

MESAČNÉ preddavky

Preddavky

od 5 000 do 16 600 EUR

nad 16 600 EUR

od 01.01.2020 pri 
daňovej povinnosti

ZAVÁDZA SA POJEM „MIKRODAŇOVNÍK“

Štatút mikrodaňovníka môže daňovník nadobudnúť prvýkrát za zdaňovacie obdobie 
začínajúce najskôr 01.01.2021. Tento štatút mu umožní uplatniť si rôzne daňové 
zvýhodnenia, ktoré vyplývajú výlučne z jeho postavenia mikrodaňovníka.

Za mikrodaňovníka sa od 01.01.2021 považuje PO alebo FO (s príjmami z podnikania alebo 
inej samostatne zárobkovej činnosti), ktorej príjmy za zdaňovacie obdobie nepresahujú 
sumu 49 790 EUR. Spresnili sa aj podmienky pre príjmy, ktoré sa do hranice 49 790 EUR 
počítajú z dôvodu uplatnenia 15% sadzby dane a pôjde iba o zdaniteľné príjmy.

Okrem maximálnej hranice príjmov (výnosov) je potrebné splniť ešte niekoľko ďalších 
podmienok pre uplatnenie inštitútu mikrodaňovníka.

13. A 14.PLAT BUDE ZDANITEĽNÝM PRÍJMOM

Poslednýkrát bude možné oslobodiť od dane príjem zamestnanca pri príležitosti obdobia 
letných dovoleniek alebo vianočných sviatkov, ktorý mu zamestnávateľ vyplatí najneskôr 
31.12.2020. Od 01.01.2021 už nebude možné takýto peňažný príjem od dane oslobodiť. 

4.5. OSTATNÉ ZMENY V OBLASTI DAŇOVEJ POVINNOSTI



5.ODVODY DO SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

-    od 01.07.2020 (resp. od 01.10.2020) tá SZČO, ktorej príjem za rok 2019 
     presiahol hranicu 6 078 €

-    od 01.07.2021 (resp. od 01.10.2021) tá SZČO, ktorej príjem za rok 2020 
     presiahol hranicu 6 552 €.

VÝŠKA ODVODOV DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE SA OD 01.01.2021 ZVÝŠILA.
To znamená, že ak SZČO platila napr. od 01.07.2020 minimálne odvody do SP 
vo výške 167,89 € (platné od 01.01.2020 do 31.12.2020), musí od 01.01.2021 
túto platbu ZVÝŠIŤ na 180,99 €.

Povinné nemocenské a dôchodkové poistenie má povinnosť platiť:

5.1. ODVODY SZČO DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE
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Z dôvodu pandemickej krízy platia tieto lehoty len pre tie SZČO, ktoré podali daňové 
priznanie k dani z príjmov do 31.03.2020.

U SZČO, ktoré podali daňové priznanie v období od 01.04.2020 do 02.11.2020 sa bude 
vznik odvodovej povinnosti posudzovať k 01.02.2021.

Výška odvodov do Sociálnej poisťovne sa odvíja od výšky určeného mesačného 
vymeriavacieho základu, pričom v roku 2021 platí, že:

 ak je mesačný vymeriavací základ SZČO <= 546 €, SZČO bude platiť minimálne   
 odvody do SP, a to vo výške 180,99 €

 ak je mesačný vymeriavací základ SZČO > 7 644 €, SZČO bude platiť maximálne  
 mesačné odvody do SP, a to vo výške 2 533,98 €

 ak je mesačný vymeriavací základ SZČO > 546 € a <= 7 644 €, SZČO bude platiť 
 mesačné odvody vypočítané z tohto vymeriavacieho základu. 



VÝŠKA ODVODOV DO ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE SA OD 01.01.2021 ZVÝŠILA.
To znamená, že ak SZČO platila v roku 2020 minimálne odvody do ZP vo 
výške 70,91 € (platné od 01.01.2020 do 31.12.2020), musí od 01.01.2021 túto 
platbu ZVÝŠIŤ na 76,44 €.

5.2. ODVODY DO ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

5.2. POROVNANIE MAX A MIN ODVODOV SZČO DO SP A ZP 
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Povinnosť platiť preddavky do ZP vzniká každej SZČO prvým dňom vykonávania 
činnosti.

Výška odvodov do Zdravotnej poisťovne sa odvíja od výšky určeného mesačného 
vymeriavacieho základu, pričom v roku 2021 platí, že:

 ak je mesačný vymeriavací základ SZČO <= 546 €, SZČO bude platiť minimálne 
 odvody do ZP, a to vo výške 76,44 €

 ak je mesačný vymeriavací základ SZČO > 546 €, SZČO bude platiť mesačné odvody 
 vypočítané z tohto vymeriavacieho základu

Minimálne odvody do SP 167,89 €

70,91 € 76,44 € 5,53 €

180,99 €

Odvody 2020

Minimálne odvody do ZP

2 350,66 € 2 533,98 € 183,32 €Maximálne odvody do SP

2021

13,10 €

ZVÝŠENIE O



Prajeme príjemné účtovanie

Office
Seberíniho 1
821 03 Bratislava
Slovakia

Sídlo
Jégého 16999/8
821 08 Bratislava
Slovakia

www.titans.sk titans@titans.sk

TITANS freelancers, s.r.o.

2021%

TITANSFREELANCERSwww.titans.sk


