Slováci platia jedny z najvyšších daní a odvodov v krajinách OECD
Bratislava 15. august 2017 - Za rok 2016 sme boli na 12. mieste a za rok 2017 si pozíciu zrejme
nevylepšíme. V priemere bola v roku 2016 na Slovensku daňovo-odvodová záťaž príjmu zamestnanca
na úrovni 41,5%, pričom priemer krajín OECD je 36%. Za rok 2016 si Slovensko pohoršilo o jednu
priečku v porovnaní s 13. priečkou za rok 2015. Od roku 2009 pritom daňovo-odvodové zaťaženie
príjmov zo zamestnania na Slovensku narástlo o 3,8%, zatiaľ čo priemer OECD za toto obdobie stúpol
len o 0,8%. Zdroj: OECD Taxing Wages
Miroslav Marcinčin – Slovenská komora daňových poradcov
„Vysoké daňovo-odvodové zaťaženie práce na Slovensku je spôsobené najmä veľmi vysokým
odvodovým zaťažením, ktoré je jedným z najvyšších v rámci členských krajín OECD. Toto zaťaženie
ďalej stúpa v dôsledku odstránenia maximálnych vymeriavacích základov pre zdravotné poistenie od
roku 2017, a taktiež v dôsledku zvýšenia maximálneho mesačného vymeriavacieho základu na
sociálne poistenie zo sumy 4 290 EUR (5 násobok priemernej mzdy) na sumu 6 181 EUR (7 násobok
priemernej mzdy) od roku 2017.“
Ďalším dôvodom súčasnej situácie sú nízke nezdaniteľné sumy a odpočítateľné položky, ktoré si
píšeme do daňového priznanania.
Nezdaniteľná časť základu dane, rok 2016
Slovensko
Česká republika
Nemecko
Veľká Británia

3 803,33 €
4 750 € - po prepočte úľavy na dani z príjmov
8 632 €
12 130 € (11 000 GBP)

Zdroj: SKDP

Táto suma je teda na Slovensku nízka a jej rast je veľmi pomalý. Po niekoľkoročnej stagnácii,
nezdaniteľná časť základu dane vzrastie o necelých 30 EUR na sumu 3 830,02 EUR pre rok 2017.
Keďže suma nezdaniteľného príjmu nerastie tak rýchlo ako nominálne mzdy, tak nám daňové
zaťaženie stúpa.
Na výšku daňového zaťaženia má vplyv aj suma daňového bonusu na deti. Na Slovensku je daňový
bonus na dieťa vo výške 256,92 EUR ročne. Pre porovnanie, v Česku je suma daňovej úľavy na prvé
dieťa vo výške 13 404 CZK, na druhé dieťa 15 804 CZK a na tretia a ďalšie dieťa vo výške 17 004 CZK –
teda v rozmedzí približne 510 až 650 EUR ročne na jedno dieťa. V Nemecku je daňový bonus vo
výške 2 304 až 2 676 EUR ročne na jedno dieťa v závislosti od počtu detí.
Zaujímavosťou je, že v iných krajinách si môžete v daňovom priznaní odpočítať aj také položky ako
náklady na dochádzanie do práce, na opatrovanie alebo vzdelávanie detí, zvýšené náklady na bývanie
a podobne.
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Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) je profesijná organizácia, ktorá združuje daňových
poradcov a udržiava úroveň daňového poradenstva na Slovensku. Našim cieľom je podporovať členov
Komory v ich profesii a poskytovať im odborné vzdelávanie. Podieľame sa na príprave legislatívy
a snažíme sa ovplyvniť jej výslednú podobu v prospech kvalitnejšieho podnikateľského prostredia.

