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Zmena životného minima ovplyvní aj dane 
 
 

BRATISLAVA – 11.7.2017: Od 1. júla 2017 sa suma životného minima zmenila na 199,48 eur. Táto 
zmena od roku 2018 ovplyvní nielen výšku daňového bonusu na dieťa, sumu nezdaniteľnej časti  
na daňovníka, ale aj hranicu na podanie daňového priznania.  
 
Suma životného minima sa od 1. júla 2017 zmenila zo 198,09 eur na sumu 199,48 eur. V tejto súvislosti  
sa od januára 2018 mení výška nezdaniteľnej časti (NČ) na daňovníka, nezdaniteľnej časti  
na manžela/manželku, minimálna výška dane, suma daňového bonusu, ako aj hranica na podanie 
daňového priznania. 
 

 2017 2018 

NČ na daňovníka 3 803,33 eur 3 830,02 eur 

NČ na manžela/manželku 3 803,33 eur 3 830,02 eur 

Povinnosť podať DP 1 901,67 eur 1 915,01 eur 

Minimálna výška dane 1 901,67 eur 1 915,01 eur 

Daňový bonus 256,92 eur 258,72 eur 

 
Zamestnávateľ uplatní vyššiu mesačnú sumu daňového bonusu vo výške 21,56 eur a zvýšenú mesačnú 
sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka 319,17 eur prvýkrát vo výplate za január 2018. 
Zamestnanec musí do konca januára 2018 podpísať tlačivo Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti 
základu dane na daňovníka a daňového bonusu pre rok 2018. 
  
Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, si zvýšenú ročnú sumu nezdaniteľnej časti základu dane  
na daňovníka vo výške 3 830,02 eur prvýkrát uplatní pri podaní daňového priznania za rok 2018 
podávanom v lehote do konca marca 2019. Daňové priznanie za rok 2018 bude povinný podať každý 
daňovník, ktorý dosiahne zdaniteľné príjmy vyššie ako 1 915,01 eura. 


