Príslušníkovi finančnej správy patrí služobný príjem, ktorý tvoria tieto zložky (§158):
- služobný plat (§159)
- príplatok za výkon štátnej služby
- príplatok za štátnu službu v noci
- príplatok za štátnu službu v sobotu a v nedeľu
- príplatok za štátnu službu vo sviatok
- odmena
Funkčný plat (§161)
Príslušníkovi finančnej správy patrí funkčný plat určený pre platovú triedu, do ktorej je zaradená funkcia, ktorú
vykonáva. Pre jednotlivé platové triedy sa určuje funkčný plat v tejto výške:
Platová trieda

Mesačný funkčný plat v eurách

1.

690,00

2.

719,00

3.

774,50

4.

830,00

5.

942,00

6.

1 071,00

7.

1 218,50.

Prídavok za výsluhu rokov (§162)
Príslušníkovi finančnej správy patrí za čas štátnej služby prídavok za výsluhu rokov určený percentuálnym
podielom z funkčného platu, odstupňovaný podľa dĺžky započítateľnej odbornej praxe.
Odborná prax v rokoch

Zvýšenie v %

do 1 roku

0%

od 1 do 2 rokov

1%

od 2 do 4 rokov

5%

od 4 do 6 rokov

10 %

od 6 do 9 rokov

15 %

od 9 do 12 rokov

20 %

od 12 do 15 rokov

25 %

od 15 do 18 rokov

30 %

od 18 do 21 rokov

35 %

od 21 do 24 rokov

40 %

od 24 do 28 rokov

45 %

od 28 do 32 rokov

50 %

nad 32 rokov

55 %.

Do doby započítateľnej odbornej praxe rozhodnej na určenie percentuálneho podielu za výsluhu rokov sa
príslušníkovi finančnej správy započítava, ak odseky 5 a 7 neustanovujú inak, doba
- trvania služobného pomeru podľa tohto zákona,
- praxe v odbore požadovanej služobnej činnosti získanej pred prijatím do služobného pomeru,
- praxe inej než požadovanej služobnej činnosti získanej pred prijatím do služobného pomeru v závislosti od
miery jej využitia na úspešný výkon štátnej služby, najviac však v rozsahu dvoch tretín,
- starostlivosti o dieťa zodpovedajúca dĺžke materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, alebo ďalšej
materskej dovolenky, alebo ďalšej rodičovskej dovolenky určenej osobitnými predpismi v čase jej vykonávania,
ak sa v tejto dobe súčasne v dennom štúdiu nepripravoval na povolanie, osobnej celodennej starostlivosti o
dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť určenej osobitnými
predpismi, najviac však šesť rokov zo súhrnu týchto dôb,
- štúdia študijného programu tretieho stupňa v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia štúdia na úspešný
výkon požadovanej služobnej činnosti,
- výkonu základnej služby, náhradnej služby a ďalšej služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom
platným v dobe jej výkonu.
Praxou v odbore požadovanej služobnej činnosti sa na účely tohto zákona rozumie výkon rovnakej alebo
obdobnej ako požadovanej služobnej činnosti alebo výkon pracovných činností, pre ktorý treba vedomosti
rovnakého alebo obdobného zamerania ako na výkon požadovanej služobnej činnosti.
Do doby započítateľnej odbornej praxe rozhodnej na určenie percentuálneho podielu prídavku za výsluhu
rokov sa príslušníkovi finančnej správy nezapočítava doba
- dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, ak príslušníkovi finančnej správy nebol doplatený rozdiel, o
ktorý bol jeho služobný plat skrátený,
- výkonu väzby, ak trestné stíhanie nebolo zastavené alebo sa neskončilo právoplatným oslobodzujúcim
rozsudkom, okrem prípadu milosti a amnestie,
- služobného voľna bez nároku na služobný plat trvajúceho nepretržite aspoň jeden mesiac; to neplatí, ak ide
o dobu uvedenú v odseku 3 písm. d
- neospravedlnenej neprítomnosti v službe, ak trvala aspoň jeden deň,
- prerušenia výkonu funkcie príslušníka finančnej správy podľa § 116 ods. 2 až 4.
Hodnostný príplatok (§163)
Ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy patrí hodnostný príplatok v týchto sumách:

Hodnosť

eur mesačne

Strážmajster

81,50

Nadstrážmajster

88,00

Podpráporčík
Podporučík

98,00

Práporčík
Poručík

105,00

Nadpráporčík
Nadporučík

111,50

Kapitán

118,00

Major

124,50

Podplukovník

131,50

Plukovník

138,00

Generál

144,50.

