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Rozdelenie daňových subjektov podľa bodov
2

Vysoko spoľahlivý

je daňový subjekt, ktorý
má pridelených najviac 10
bodov vrátane a zároveň spĺňa
podmienku ekonomického
ukazovateľa.

Menej spoľahlivý

je daňový subjekt, ktorý má
pridelených 25 bodov a viac.

Nehodnotený

daňový subjekt nespĺňa
podmienky pre zaradenie
do množiny hodnotených
subjektov.

Spoľahlivý

je daňový subjekt, ktorý
má pridelených viac ako 10
a zároveň menej ako 25
bodov, alebo ak má
pridelených najviac 10 bodov
vrátane a zároveň nespĺňa
podmienku ekonomického
ukazovateľa.



Vyhláška č. 544/2021 Z. z. 

o kritériách na určenie indexu daňovej spoľahlivosti

Podľa § 1 vyhlášky kritériá na určenie indexu daňovej spoľahlivosti sú:

 a) plnenie povinnosti podať daňové priznanie v lehote podľa osobitných predpisov,1)

 b) plnenie povinnosti podať súhrnný výkaz a kontrolný výkaz podľa osobitného predpisu,2)

 c) plnenie povinnosti podať hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej 
činnosti v lehote podľa osobitného predpisu,3)

 d) plnenie povinnosti uviesť daň v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní v správnej výške, 

 e) plnenie povinnosti uviesť sumu, ktorú mal daňový subjekt vykázať podľa osobitného predpisu4) a sumu, na ktorú si uplatnil nárok podľa osobitného predpisu5) v daňovom 
priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní v správnej výške, 

 f) plnenie povinnosti zaplatiť alebo odviesť v ustanovenej lehote daň podľa osobitných predpisov1) a iné peňažné plnenie,6)

 g) plnenie povinnosti zaplatiť colný dlh, pokuty a iné platby vymerané alebo uložené podľa colných predpisov, daň z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebnú daň pri dovoze 
v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške, 

 h) plnenie povinností umožniť vykonanie daňovej kontroly a preukázať skutočnosti potrebné na správne zistenie dane podľa osobitného predpisu,7) za porušenie ktorých sa 
určuje daň podľa pomôcok,7)

 i) plnenie povinností vo vzťahu k používaniu elektronickej registračnej pokladnice alebo pokladnice e-kasa klient podľa osobitného predpisu,8) za porušenie ktorých sa 
ukladajú pokuty podľa osobitného predpisu,8)

 j) plnenie povinností účtovných jednotiek podľa osobitného predpisu,9) za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitného predpisu,9)

 k) plnenie povinností vo vzťahu k obmedzeniu platieb v hotovosti podľa osobitného predpisu,10) za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitného predpisu,10)

 l) plnenie povinností vo vzťahu k spotrebným daniam podľa osobitných predpisov,11) za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitných predpisov,11)

 m) plnenie povinností, za porušenie ktorých dochádza k zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu podľa osobitného predpisu.12)
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Detail KR1 v zmysle § 1 písm. f) a g) vyhlášky

Nedoplatky za daňovú časť a colnú časť

Typy porušenia

 stav daňových/nedaňových nedoplatkov evidovaných na osobných účtoch daňových subjektov daňovými a colnými úradmi podľa

stavu ku koncu mesiaca 6 mesiacov dozadu. Pri prepočte k 31.12. sú vyhodnocované mesiace jún – november, pri prepočte

k 30.6. mesiace december – máj

Pravidlo hodnotenia

Maximálny počet bodov je 25.

V rámci 6 mesiacov určuje počet bodov výška nedoplatku.

Vo vyhodnotení sa zohľadní odkladný účinok priznaný súdom.
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Detail KR1 v zmysle § 1 písm. f) a g) vyhlášky

Nedoplatky za daňovú časť a colnú časť

Nastavené zmeny vo vyhodnocovaní

Dopĺňa sa zníženie bodového hodnotenia, ak sa nedoplatky vyskytovali v posledných 6 mesiacoch najviac 2 mesiace vrátane, pridelí

sa polovičný počet bodov.

Ak má DS vykazovaný nedoplatok viac ako 3 mesiace vrátane pridelí sa počet bodov určený v hodnotiacej tabuľke.
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Počet bodov - r. 2022 Počet bodov - r. 2023 Polovičný počet bodov - r. 

2023

do 170 EUR vrátane 3 2 1

od 170 EUR do 500 EUR vrátane 4 4 2

od 500 EUR do 3 000 EUR vrátane 15 8 4

od 3 000 EUR do 5 000 EUR vrátane 25 12 6

od 5 000 EUR do 10 000 EUR vrátane 30 16 8

od 10 000 EUR do 50 000 EUR* 40 25* 12*

nad 50 001 EUR* 60 * hodnotí sa interval od 10 000 EUR * hodnotí sa interval od 10 000 

EUR



Detail KR2 v zmysle § 1 písm. f) a g) vyhlášky 

Nedoplatky  postúpené na Slovenskú konsolidačnú, a.s.  za daňovú aj colnú 

časť
Typy porušenia

 postúpenie nedoplatkov (dočasne nevymožiteľné nedoplatky, nedoplatky u daňových subjektov v konkurze, v likvidácii) na

Slovenskú konsolidačnú, a.s.

Pravidlo hodnotenia

Do hodnotenia sa berie celková suma postúpených nedoplatkov za posledných 5 rokov.

Maximálny počet bodov je 25. Postúpené nedoplatky nad 170 EUR vrátane 25 bodov, postúpené do 170 EUR 4 body. 

Nastavené zmeny vo vyhodnocovaní
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Počet bodov – r. 2022 Počet bodov – r. 2023

Postúpené na SK, a.s. do 170 EUR 10 4

Postúpené na SK, a.s. nad 170 EUR vrátane 100 25



Detail KR3 v zmysle § 1 písm. g) vyhlášky

Odpísané nedoplatky pre nevymožiteľnosť

Typy porušenia

 nedoplatky odpísané colnými úradmi pre nevymožiteľnosť, u ktorých legislatíva priamo vylučuje ich postúpenie na Slovenskú

konsolidačnú, a.s.

Pravidlo hodnotenia

Hodnotený subjekt má evidované odpísanie nedoplatku za posledných 5 rokov.

Výška odpísaného nedoplatku určuje počet pridelených bodov. Maximálny počet bodov je 25.

Odpísané nedoplatky nad 170 EUR vrátane 25 bodov, odpísané od 11 EUR do 170 EUR 4 body, do 10 EUR vrátane 1 bod.

Nastavené zmeny vo vyhodnocovaní
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Počet bodov – r. 2022 Počet bodov – r. 2023

Odpísané do 10 EUR vrátane 1 1

Odpísané od 10 EUR do 170 EUR 10 4

Odpísané nad 170 EUR vrátane 100 25



Detail KR4 v zmysle § 1 písm. a) vyhlášky 

Nepodanie daňového priznania k dani z príjmov  - DPPO, 

DPFO typ B v zákonom stanovenej lehote
Typy porušenia

 oneskorene podané daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby, fyzickej osoby typ B viac ako 3 dni po zákonnej lehote

 nepodané daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby bez výzvy a po zaslaní výzvy, nepodané daňové priznanie k dani z

príjmov fyzickej osoby typ B po zaslaní výzvy

Pravidlo hodnotenia

Posudzuje sa podanie daňového priznania po určenej lehote; hodnotí sa podanie daňového priznania po určenej lehote s omeškaním

viac ako 3 dni a nepodané daňové priznanie.

Hodnotia sa daňové priznania podané za posledných 5 rokov.

Nastavené zmeny vo vyhodnocovaní
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Počet bodov – r. 2022 Počet bodov – r. 2023

Daňové priznanie podané po lehote s omeškaním do 3 dní 1 nehodnotí sa

Daňové priznanie podané po lehote s omeškaním viac ako 3 dni 4 1

Nepodané daňové priznanie 60 25



Detail KR5 v zmysle § 1 písm. a) a b) vyhlášky

Nepodanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty a kontrolných výkazov  

v zákonom stanovenej lehote
Typy porušenia

 oneskorene podané daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty a kontrolný výkaz viac ako 3 dni po zákonnej lehote

 nepodané daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty a kontrolný výkaz 

Pravidlo hodnotenia

Posudzuje sa podanie daňového priznania a kontrolného výkazu po určenej lehote pričom sa hodnotí len podanie daňového

priznania a kontrolného výkazu po určenej lehote s omeškaním viac ako 3 dni a nepodanie daňového priznania a kontrolného

výkazu.

Vyhodnocujú sa daňové priznania a kontrolné výkazy podané za posledné 3 roky - 36 mesačných, 12 štvrťročných zdaňovacích

období a v prípade zmeny zdaňovacieho obdobia ich kombinácia.

Nastavené zmeny vo vyhodnocovaní
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Počet bodov – r. 2022 Počet bodov – r. 2023

Daňové priznanie resp. kontrolný výkaz podané po 

lehote s omeškaním do 3 dní

1 nehodnotí sa

Daňové priznanie resp. kontrolný výkaz podané po 

lehote s omeškaním viac ako 3 dni

4 1

Nepodané daňové priznanie resp. kontrolný výkaz 30 25



Detail KR6 v zmysle § 1 písm. a), b) a c) vyhlášky

Nepodanie iných daňových priznaní a daňových dokumentov v zákonom 

stanovenej lehote

Typy porušenia

 oneskorene podané daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a hlásenie k dani z príjmov zo závislej činnosti viac ako 3 dni po zákonnej

lehote a nepodané na výzvu

 oneskorene podané viac ako 3 dni po zákonnej lehote daňové priznanie k dani z poistenia, súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty a

oneskorene podaný viac ako 5 dní prehľad k dani z príjmov zo závislej činnosti

Pravidlo hodnotenia

Posudzuje sa podanie daňového priznania a daňových dokumentov po určenej lehote pričom sa hodnotí len podanie daňového priznania a daňových

dokumentov po určenej lehote s omeškaním viac ako 3 dni( prehľad viac ako 5 dní ) a nepodané daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a

hlásenie. Vyhodnocujú sa daňové priznania a daňové dokumenty podané za posledné 3 roky.

Nastavené zmeny vo vyhodnocovaní
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Počet bodov – r. 2022 Počet bodov – r. 2023

DP DzMV/Hlásenie ZČ podané po lehote do 3 dní 1 nehodnotí sa

DP DzMV/Hlásenie ZČ podané po lehote viac ako 3 dni 4 1

Nepodané DP DzMV/Hlásenie ZČ na výzvu 15 15

Prehľad ZČ, SV DPH, DP daň z poistenia Počet bodov – r. 2022 Počet bodov – r. 2023

Podané po lehote do 3 dní/Prehľad ZČ do 5 dní 1 nehodnotí sa

Podané po lehote viac ako 3 dni/Prehľad ZČ viac ako 5 dní 4 1



Detail KR7 v zmysle § 1 písm. l) vyhlášky 

Vyhodnotenie uloženia pokuty pri správe spotrebných daní

Typy porušenia

 správne delikty podľa jednotlivých zákonov o spotrebných daniach, ktoré majú priamy súvis so vznikom daňovej povinnosti

Pravidlo hodnotenia

Posudzuje sa právoplatne uložená pokuta v období posledných 3 rokov.

Do hodnotenia vstupuje každá právoplatne uložená pokuta samostatne. Opakované porušenie je hodnotené prísnejšie.

Vo vyhodnotení sa zohľadní odkladný účinok priznaný súdom.

Nastavené zmeny vo vyhodnocovaní
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Počet bodov – r. 2022 Počet bodov – r. 2023

Porušenie vybraných ustanovení zákonov o spotrebných daniach 10/20* 5/11*

* Počet pridelených bodov za opakované porušenie vybraných ustanovení zákonov o spotrebných daniach



Detail KR8 v zmysle § 1 písm. a) vyhlášky

Vyhodnotenie podávania daňového priznania pre spotrebné dane v lehote

Typy porušenia

 oneskorene podané daňové priznania podľa jednotlivých zákonov o spotrebných daniach

Pravidlo hodnotenia

Posudzuje sa podanie daňového priznania po určenej lehote, pričom sa hodnotí len podanie daňového priznania po určenej lehote s

omeškaním viac ako 3 dni.

Vyhodnocujú sa daňové priznania podané za posledné 3 roky.
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Nastavené zmeny vo vyhodnocovaní

Počet bodov – r. 2022 Počet bodov – r. 2023

Daňové priznanie podané po lehote s omeškaním  do 3 dní 1 nehodnotí sa

Daňové priznanie podané po lehote s omeškaním viac ako 3 dni 4 1



Detail KR9 v zmysle § 1 písm. d) vyhlášky

Vyrubenie spotrebnej dane alebo rozdielu spotrebnej dane colným úradom

Typy porušenia

 právoplatné rozhodnutie vo vyrubovacom konaní, ktorým bola vyrubená kladná spotrebná daň alebo vyrubený kladný rozdiel

spotrebnej dane

Pravidlo hodnotenia

Hodnotí sa samostatne každé právoplatné rozhodnutie vo vyrubovacom konaní v období posledných 3 rokov.

Stanovuje sa minimálna výška vyrubenej dane alebo vyrubeného rozdiel dane (do 50 EUR vrátane), ktorá nevstupuje do

vyhodnotenia.

Vyhodnotenie je stanovené kombinovaným spôsobom:

 absolútnou hodnotou vyrubenej dane alebo vyrubeného rozdielu dane (viac ako 50 EUR až menej ako 500 EUR), ktorá je

hodnotená 1 bodom a

 pomernou hodnotou vyrubenej dane alebo vyrubeného rozdielu dane k celkovej daňovej povinnosti (500 EUR a viac), ktorá je

hodnotená bodmi od 4 do 25 podľa nasledujúcej tabuľky.

Vo vyhodnotení sa zohľadní odkladný účinok priznaný súdom.
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Nastavené zmeny vo vyhodnocovaní
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Intervaly v roku 2022
Pridelené 

body
Intervaly v roku 2023

Pridelené 

body

5 EUR< nález po VK <= 170 EUR 1 50 EUR < nález po VK < 500 EUR 1

>=0% a <=10% 5 >=0% a <=10% 4

>10% a <=20% 10 >10% a <=20% 8

>20% a <=30% 15 >20% a <=30% 12

>30% a <=40% 20 >30% a <=40% 16

>40% a <=50% 25 >40% a <=50% 20

>50% a <=60% 30 >50% a <60% 24

>60% a <=70% 35 >=60% 25

>70% a <=80% 40

>80% a <=90% 45

>90% a <=100% 50

Detail KR9 v zmysle § 1 písm. d) vyhlášky

Vyrubenie spotrebnej dane alebo rozdielu spotrebnej dane colným úradom



Detail KR10 v zmysle § 1 písm. h) vyhlášky

Určovanie spotrebnej dane podľa pomôcok

Typy porušenia

 určenie spotrebnej dane podľa pomôcok

Pravidlo hodnotenia

Hodnoteným obdobím sú posledné 3 roky, v rámci ktorých sa posudzuje deň začatia určovania dane podľa pomôcok.

Kritérium je považované za závažné porušenie, ktoré je hodnotené 25 bodmi.
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Nastavené zmeny vo vyhodnocovaní 

Počet bodov – r. 2022 Počet bodov – r. 2023

Začatie určovania dane podľa pomôcok 100 25



Detail KR11 v zmysle § 1 písm. d) a e) vyhlášky

Nálezy z kontrol - DÚ

Typy porušenia

 výška vyrubeného kladného rozdielu dane oproti vyrubenej dani alebo kladného rozdielu v sume, ktorú mal daňový subjekt podľa

osobitných predpisov vykázať alebo na ktorú si uplatnil nárok podľa osobitných predpisov

Pravidlo hodnotenia

Právoplatné rozhodnutie vydané vo vyrubovacom konaní za hodnotené obdobie 3 rokov na druhu dani:

 Daň z príjmov fyzických/právnických osôb

 Daň z pridanej hodnoty

 Daň z motorových vozidiel

 Daň zo závislej činnosti

Výška kladného rozdielu je zohľadnená v bodovom hodnotení. Určená maximálna výška rozdielu, ktorému sa priradí konštantná

hodnota 1 bod. Nad túto sumu sa priradia body pomernou hodnotou na základe podielu nálezu.

Vo vyhodnotení sa zohľadní odkladný účinok priznaný súdom.
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Detail KR11 v zmysle § 1 písm. d) a e) vyhlášky

Nálezy z kontrol - DÚ

Nastavené zmeny vo vyhodnocovaní 

 Upraví sa vyhodnocovanie pre porušenia, kedy sa neuplatní pomerné hodnotenie (hraničná hodnota nálezu) a kedy sa uplatní

pomerné hodnotenie výšky vyrubenej dane a výšky zníženia straty. Dochádza k stanoveniu minimálnej výšky nálezu v

hraničnej hodnote nálezu (50 EUR < nález po VK < 500 EUR a 250 EUR < zníženie straty < 2 500 EUR) s priradením 1 bodu.

 Zníži sa počet intervalov nálezu z 10 na 7, zostáva zachované lineárne zvyšovanie počtu bodov na základe dosiahnutej hladiny

nálezu.

 Maximálny počet bodov na jedno kontrolované zdaňovacie obdobie sa zníži z 50 bodov na 25 bodov, podiel nálezu na

zaradenie subjektu medzi nespoľahlivé/menej spoľahlivé - zmena terminológie podľa návrhu novely Daňového poriadku/ (25

bodov) bude 60%, pri hodnotení pre rok 2022 je to 41%.
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Intervaly v roku 2022
Pridelené 

body
Intervaly v roku 2023

Pridelené 

body

0 EUR< nález po VK < 500 EUR 

0 EUR < zníženie straty < 2 500 EUR (zníženie straty)
1

50 EUR < nález po VK < 500 EUR 

250 EUR < zníženie straty < 2 500 EUR (zníženie straty)
1

>=0% a <=10% 5 >=0% a <=10% 4

>10% a <=20% 10 >10% a <=20% 8

>20% a <=30% 15 >20% a <=30% 12

>30% a <=40% 20 >30% a <=40% 16

>40% a <=50% 25 >40% a <=50% 20

>50% a <=60% 30 >50% a <60% 24

>60% a <=70% 35 >=60% 25

>70% a <=80% 40

>80% a <=90% 45

>90% a <=100% 50

Detail KR11 v zmysle § 1 písm. d) a e) vyhlášky

Nálezy z kontrol - DÚ



Detail KR12 v zmysle § 1 písm. h) vyhlášky

Určovanie dane podľa pomôcok 

Typy porušenia

 určovania dane podľa pomôcok (nepodanie daňového priznania, nesplnenie zákonných povinností v dôsledku čoho nemožno daň

správne určiť, neumožnenie výkonu daňovej kontroly)

Pravidlo hodnotenia

Začatie procesu určovania dane podľa pomôcok za hodnotené obdobie 3 rokov na druhu dani:

 daň z príjmov fyzických/právnických osôb, daň z pridanej hodnoty, daň z motorových vozidiel, daň zo závislej činnosti

Výška vyrubenej dane, rozdielu dane alebo rozdielu v sume sa nevyhodnocuje.

Kritérium je považované za závažné porušenie.
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Počet bodov – r. 2022 Počet bodov – r. 2023

Začatie určovania dane podľa pomôcok 100 25

Nastavené zmeny vo vyhodnocovaní



Detail KR13 v zmysle § 1 písm. m) vyhlášky

Zánik nároku na vrátenie NO DPH

Typy porušenia

 neumožnenie vykonania kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH do troch mesiacov odo

dňa jej začatia

Pravidlo hodnotenia

Daňová kontrola ukončená dňom zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu. Hodnoteným obdobím sú 3 roky od ukončenia

kontroly. Výška zaniknutého nároku sa nevyhodnocuje.

Kritérium je považované za závažné porušenie.

20

Nastavené zmeny vo vyhodnocovaní

Počet bodov – r. 2022 Počet bodov – r. 2023

Zánik nároku na vrátenie NO DPH 100 25



Detail KR14 v zmysle § 1 písm. i) vyhlášky

Porušenie vybraných ustanovení zákona o ERP a zákona o obmedzení platieb v 

hotovosti
Typy porušenia

 osobitne závažné porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Pravidlo hodnotenia

Hodnoteným obdobím sú 3 roky od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola pokuta uložená. Výška pokuty neurčuje počet pridelených

bodov. Opakované porušenie je hodnotené prísnejšie.

Vo vyhodnotení sa zohľadní odkladný účinok priznaný súdom.

Nastavené zmeny vo vyhodnocovaní
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Počet bodov – r. 2022 Počet bodov – r. 2023

Porušenie vybraných ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. v z.n.p. 10/20* 5/11*

* Počet pridelených bodov za opakované porušenie vybraných ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. v z. n. p.



Detail KR14 v zmysle § 1 písm. k) vyhlášky

Porušenie vybraných ustanovení zákona o ERP a zákona o obmedzení platieb v 

hotovosti

Typy porušenia

 odovzdanie a prijatie platby prevyšujúcej hodnotu stanovenú zákonom o obmedzení platieb v hotovosti

Pravidlo hodnotenia

Hodnoteným obdobím sú 3 roky od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola pokuta uložená. Výška pokuty určuje počet pridelených

bodov.

Vo vyhodnotení sa zohľadní odkladný účinok priznaný súdom.
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Nastavené zmeny vo vyhodnocovaní 

Počet bodov – r. 2022 Počet bodov – r. 2023

Porušenie ustanovení zákona č. 394/2012 Z. z. v z.n.p. 1 – 5* Bez zmeny (1-5*)

*Počet pridelených bodov závisí od výšky uloženej pokuty v piatich intervaloch pokút s najvyššou hladinou  >1 000 EUR.



Detail KR15 v zmysle § 1 písm. j) vyhlášky 

Porušenie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Typy porušenia

 správne delikty podľa zákona o účtovníctve

Pravidlo hodnotenia

Hodnoteným obdobím sú 3 roky od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola pokuta uložená.

Vo vyhodnotení sa zohľadní priznaný odkladný účinok súdom.
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Nastavené zmeny vo vyhodnocovaní 

Počet bodov – r. 2022 Počet bodov – r. 2023

Porušenie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p. 10 8



Ekonomický ukazovateľ-

Efektívna daňová sadzba

Základné princípy Efektívnej daňovej sadzby (EDS) bez zmien:

 Ekonomický význam: prínos pre štátny rozpočet z pohľadu vykázanej dane z príjmu

 Spoločenský význam: z pohľadu ukazovateľa zamestnanosti, ktorý je vyjadrený prostredníctvom zrazenej dane zo závislej činnosti

za zamestnancov

Nastavené zmeny vo vyhodnocovaní EDS

Posudzuje sa: 

 daňové priznanie za zdaňovacie obdobie rok 2021

 hlásenie za zdaňovacie obdobie rok 2021

 daňové priznanie za individuálne zdaňovacie obdobie, ktorého lehota na podanie uplynula 30.9.2022
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Ekonomický ukazovateľ-

Efektívna daňová sadzba

Výpočet Efektívnej daňovej sadzby (EDS):

Efektívna daňová sadzba sa vypočíta:

EDS = 100x (Daň z príjmov) / (Výnosy alebo Príjmy)

Hraničná hodnota efektívnej daňovej sadzby (EDS0) sa pre hodnotené obdobie vypočíta:

EDS0 = 2 – log(Zrazená daň zo závislej činnosti / 1000)

Hraničná hodnota EDS0 je pre daňové subjekty:

 ktoré nie sú zamestnávateľmi stanovená na 2% a

 u zamestnávateľov sa stanovuje individuálne podľa výšky zrazenej dane zo závislej činnosti

Následne sa EDS porovná s hraničnou hodnotou EDS0 a ak EDS > EDS0, podmienka sa považuje za splnenú.
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Ďakujeme za pozornosť

a spoluprácu
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