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Prehľad nezdaniteľných častí základu dane  znižujúcich  základ dane  fyzickej 

osoby  za zdaňovacie obdobie roku  2010 
 
 

Prvou položkou znižujúcou základ dane (ďalej len „základ dane“) daňovníka  ktorý je fyzickou osobou 
(ďalej len „daňovník“) je nezdaniteľná časť základu dane daňovníka. Výpočet priznanej  možnej 
výšky nezdaniteľná časť základu dane za zdaňovacie obdobie  roku 2010  ustanovujú  § 11    ods. 2 
písm. a) v spojení s  § 52g ods. 1 písm. a) a § 52h ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani  z príjmov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) 
 Praktický príklad: 
Ak  základ dane daňovníka sa rovná alebo je nižší ako 15 387,12 € (86 x 178,92 € čiže 86-násobok  
platného životného minima k 1. januáru 2009),  ročná nezdaniteľná časť základu dane  na daňovníka sa 
rovná  sume 4 025,70 € (stanovenej ako  22,5 -násobok životného minima  platného k 1. januáru 2009, 
čiže 22,5 x 178,92 €=4 025,70 €). 
 Ak  základ dane daňovníka  je  vyšší ako 15 387,12 € (86 x 178,92 €),  nezdaniteľná časť základu 
dane ročne na daňovníka zodpovedá rozdielu  sumy 7 872,48 €  (44-násobok x 178,92€) a jednej 
štvrtiny základu dane daňovníka ,ak tento rozdiel je vyšší ako nula. 
Ak daňovník vykáže základ dane vo výške 31 489,92 € (4x 7 872,48€, čiže 176x 178,92 €) a viac, 
nezdaniteľná časť základu dane sa rovná nule. 
 
Druhou položkou znižujúcou základ dane  daňovníka  je nezdaniteľná  časť základu dane na 
manželku (manžela) daňovníka. Výpočet priznanej   výšky  nezdaniteľnej   časti základu dane za 
zdaňovacie obdobie  roku 2010  ustanovuje  § 11 ods. 3 písm. a)  a b) vrátane  § 52g ods. 1 písm. b) 
prvého alebo druhého  bodu  a  § 52h ods. 13 zákona o dani z príjmov: 
Ak daňovník dosiahne základ dane  rovnajúci sa alebo nižší  ako 31 489,92 € (176-násobok 
životného minima platného k 1. januáru 2009, t.j. 176,00 x 178,92 €) a jeho manželka (manžel) žijúca 
s ním v spoločnej domácnosti v tomto zdaňovacom období  nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť 
základu dane ročne na manželku (manžela) je suma  4 025,70 €  (22,5 x 178,92€). 
Ak daňovník dosiahne základ dane  rovnajúci sa alebo nižší  ako 31 489,92 € (176-násobok 
životného minima platného k 1. januáru 2009, t.j. 176,00 x 178,92 € a jeho manželka (manžel) žijúca 
s ním v domácnosti v tomto zdaňovacom období    má vlastný príjem,  ktorý je nižší ako  nezdaniteľná 
častí základu dane v sume  4 025,70 €, t. j.  22,5 x 178,92, nezdaniteľná časť základu dane ročne na 
manželku (manžela)  v  sume 4 025,70 € (22,5-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru 
2009) znížená o vlastný príjem manželky (manžela); daňovník si za manželku  (manžela) uplatní  túto 
zníženú sumu  nezdaniteľnej časti základu dane. 
Ak daňovník dosiahne základ dane  rovnajúci sa alebo nižší  ako 31 489,92 € (176-násobok 
životného minima platného k 1. januáru 2009, t.j.  176, 00 x 178,92 € a jeho manželka (manžel) žijúca 
s ním v domácnosti v tomto zdaňovacom období  má vlastný príjem, ktorý je  vyšší ako  nezdaniteľná 
častí základu dane v sume  4 025,70 €, t. j.  22,5 x 178,92, táto nezdaniteľná časť základu dane na 
manželku sa rovná nule, t.j. daňovník  si nemôže uplatniť  na manželku  ani pomernú časť  
z nezdaniteľnej  časti základu dane.  
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Ak daňovník dosiahne základ vyšší ako 31 489,92 € (176 x 178,92 €) a jeho manželka (manžel) žijúca 
s ním v domácnosti v tomto zdaňovacom období nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu 
dane ročne na manželku (manžela) je suma  zodpovedajúca rozdielu 11 898,18 € (66,5-násobok x 
178,92 €) a jednej štvrtiny základu dane daňovníka; ak táto suma  je nižšia ako nula, nezdaniteľná  
časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule 
Ak daňovník dosiahne základ vyšší ako 31 489,92 € (176-násobok x 178,90) a jeho manželka 
(manžel) žijúca s ním v domácnosti v tomto zdaňovacom období má vlastný príjem, nezdaniteľná časť 
základu dane ročne na manželku (manžela) je suma  zodpovedajúca rozdielu 11 898,18 €  (66,5- 
násobku x 178,92 €)  a jednej štvrtiny základu dane daňovníka  z n í ž e n á  o vlastný príjem  
manželky (manžela); ak táto suma  je nižšia ako nula, nezdaniteľná  časť základu dane na manželku 
(manžela) sa rovná nule. 
 
Ďalšími položkami  charakteru nezdaniteľných častí základu dane  daňovníka  podľa § 11 ods. 4 
a ods. 9 zákona o dani z príjmov sú aj: 

a) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu,  
b) finančné prostriedky na účelové sporenie, 
c) poistné na životné poistenie, 

ktoré je možné odpočítať od základu dane vo výške preukázateľne zaplatenej v zdaňovacom období, 
v úhrne najviac do výšky.................................................................................................... 398,33 €, 
pričom, ak zaplatená sume  v úhrne za všetky tri druhy nezdaniteľnej časti  alebo len jedna  z nich 
zaplatená suma  prevyšuje sumu 398,33 €  daňovník  si uplatní zo zaplatených súm  najviac sumu  do 
výšky 398,33 €;  ak  výška  zaplatených súm v úhrne   je menšia ako  398,33 €, daňovník  si uplatní 
skutočnú zaplatenú  výšku uvedených nezdaniteľných častí základu dane.   
 
 
 


