Spravodajca 03/2019
V tomto Spravodajcovi Vás chceme oboznámiť s aktuálnymi novelami Zákona o dani
z príjmov, ktoré súvisia s odmeňovaním a mzdovým zúčtovaním zamestnancov.

Oslobodenie 13. platu od zdanenia
V januári 2019 bol schválený zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Tento zákon obsahuje aj novelu Zákona o dani z príjmov, ktorá upravuje podmienky
oslobodenia 13. platu vo výške 500 EUR od dani z príjmov.
Podmienky oslobodenia od zdanenia:
- 13. plat musí byť najmenej vo výške 500 EUR a súčasne,
- pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa musí trvať k 30.4. nepretržite
aspoň 24 mesiacov,
- 13. plat musí byť vyplatený v mesiaci jún (výplata za máj daného roka).
Ak je trinásty plat vyplatený vo výške nad 500 EUR, do základu dane sa zahrnie len časť nad
500 EUR.
Podmienky oslobodenia od odvodov na zdravotné a sociálne poistenie ostávajú nezmenené,
pre úplnosť uvádzame:
Zdravotné poistenie
Podmienky pre oslobodenie sú rovnané ako u dani z príjmov.
Sociálne poistenie
Podmienky pre oslobodenie sú rovnané ako u dani z príjmov, ale oslobodenie 13. platu od
platenia odvodov na sociálne poistenie je účinné až od roku 2021.
Na 13. plat vyplatený za máj 2019 a 2020, sa teda uvedené oslobodenie nevzťahuje!
Uvádzaná zmena oslobodenia od dane sa netýka 14. platu, ktorý, ak bude vyplatený,
musí byť aj naďalej vo výške priemerného mesačného platu zamestnanca.
Daňový bonus na dieťa
Zákon č. 10/2019 s účinnosťou od 1.4.2019 novelizoval Zákon o dani z príjmov. Novela
zvyšuje výšku daňového bonusu u dieťaťa mladšieho ako 6 rokov na dvojnásobok, teda od
1.4.2019 bude daňový bonus u dieťaťa do 6 rokov veku vo výške 44,34 EUR (2 x 22,17
EUR).
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Zvýšený bonus sa môže prvýkrát uplatniť za apríl 2019. Posledný krát je možné uplatniť
zvýšený bonus za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov.
Ostatné podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa ostávajú nezmenené.

Materiál uvedený v tomto Spravodajcovi má len informatívny charakter a nenahrádza právne a daňové
poradenstvo. Ak by došlo pri použití týchto všeobecných informácií k nesprávnej interpretácii, nemôžeme znášať
zodpovednosť za prípadné chyby a nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré by mohli vzniknúť ich použitím. Pri
riešení konkrétnych záležitostí Vám odporúčame obrátiť sa na pracovníkov našej kancelárie.
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