
Životné minimum sa od júla zvyšuje

Vzhľadom na nárast súm životného minima sa mierne zvýši daňový bonus na dieťa, nezdaniteľná časť
základu dane, výška minimálnych dôchodkov, suma minimálneho predčasného dôchodku, či prídavok na
dieťa a rodičovský príspevok.
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Životné minimum na dospelú osobu sa od začiatku júla tohto roka zvyšuje o 2,8 %, teda o 1,59 eura na
205,07 eura. Pri druhej spoločne posudzovanej osobe ide o nárast o 3,9 eura na 143,06 eura a na
nezaopatrené dieťa, resp. zaopatrené neplnoleté dieťa suma životného minima stúpa o 2,55 eura na
93,61 eura. Vyplýva to z opatrenia rezortu práce a sociálnych vecí o úprave súm životného minima, ktoré
nadobúda účinnosť od 1. júla tohto roka.
Vzhľadom na zvýšenie životného minima o 2,8 % sa v rovnakej miere nahor upraví daňový bonus na
dieťa, nezdaniteľná časť základu dane, výška minimálnych dôchodkov, suma minimálneho predčasného
dôchodku, či prídavok na dieťa a rodičovský príspevok. Mesačná suma daňového bonusu na dieťa sa
zvýši od začiatku budúceho roka o 60 centov na 22,16 eura.

Nezdaniteľná časť základu dane, ktorá je 19,2-násobkom životného minima, bude na rok 2019
predstavovať 3 937,34 eura, čo je oproti tomuto roku nárast o 107,32 eura. Sumy minimálnych
dôchodkov zodpovedajúce príslušným rokom poistenia pôjdu takisto nahor o 2,8 %.

Hranica minimálneho predčasného starobného dôchodku, ktorá je stanovená ako 1,2-násobok životného
minima, sa od začiatku júla tohto roka posúva z 239,40 eura na 246,10 eura. Ide o jednu z podmienok na
priznanie predčasnej starobnej penzie. Suma prídavku na dieťa od začiatku budúceho roka stúpne o 66
centov na 24,34 eura. Rodičovský príspevok od januára budúceho roka pôjde nahor o 6 eur na 220,70
eura.

Životné minimum sa upravuje k 1. júlu o koeficient rastu čistých peňažných príjmov podľa údajov
Štatistického úradu SR (ŠÚ) alebo o koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností
podľa toho, ktorý z týchto údajov je nižší. Rozhodujúcim obdobím, za ktoré sa zisťuje rast životných
nákladov nízkopríjmových domácností, je obdobie od apríla minulého roka do apríla tohto roka.
Podľa údajov ŠÚ bol rast životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie 2,8 %.
Rast čistých peňažných príjmov na jednu osobu za prvý štvrťrok tohto roka v porovnaní s prvým
štvrťrokom vlaňajška bol 6,25 %.
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Zmena veličín platných od 1. 1. 2018, odvodených od sumy životného minima
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https://www.mzdovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/sita
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/zmena-velicin-platnych-od-1--1--2018-odvodenych-od-sumy-zivotneho-minima-pmpp-12-13-2017.htm


Mzdové veličiny pre rok 2018
Mzdové veličiny v roku 2018
3. Daňovo-odvodové zaťaženie SZČO v roku 2018
1. Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
2. Poistné na povinné sociálne poistenie podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 2018
3. Preddavky na poistné a poistné na zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o
zdravotnom poistení
4. Preddavok na daň a daň z príjmov zo závislej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z
príjmov
5. Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti podľa zákona č. 462/2003 Z. z.
6. Zrážky zo mzdy v rozsahu podľa nariadenia vlády SR č. 268/2006 Z. z.
7. Cestovné náhrady a stravovanie zamestnancov

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime
184/2014 Z. z. Novela zákona o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/mzdove-veliciny-pre-rok-2018.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/mzdove-veliciny-v-roku-2018.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/3--danovo-odvodove-zatazenie-szco-v-roku-2018.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/minimalna-mzda-minimalne-mzdove-naroky-4-5-2018.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/2--poistne-na-povinne-socialne-poistenie-podla-zakona-c--461-2003-z--z--o-socialnom-poisteni-2018.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/3--preddavky-na-poistne-a-poistne-na-zdravotne-poistenie--podla-zakona-c--580-2004-z--z--o-zdravotnom-poisteni.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/4--preddavok-na-dan-a-dan-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti-podla-zakona-c--595-2003-z--z--o-dani-z-prijmov.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/5--nahrada-prijmu-pri-docasnej-pracovnej-neschopnosti-podla-zakona-c--462-2003-z--z-.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/6--zrazky-zo-mzdy-v-rozsahu-podla-nariadenia-vlady-sr-c--268-2006-z--z-.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/7--cestovne-nahrady-a-stravovanie-zamestnancov.htm
http://www.epi.sk/zz/2003-601
http://www.epi.sk/zz/2014-184

