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DAŇ Z PRÍJMOV ROK 2020  

* 

Sadzba dane v roku 2020  

• 19% zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane, čiže do 37163,36 eura 

• 25% zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima, čiže presahujúceho 37163,36 eura. 

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19% suma 3096,95 eura. 

Poznámka: Suma životného minima, platná k 1. januáru 2020 je 210,20 eura. 

* 

Zrážková da ň 

• 7% z dividend ak je daňovník rezident SR alebo zmluvného štátu 

• 19% z príjmov podľa § 43 ods. 2 a 3 (okrem dividend) ak je daňovník rezident SR alebo rezident zmluvného štátu 

• 35% z príjmov podľa § 43 ods. 2 a 3 (vrátane dividend) ak je daňovník rezident nezmluvného štátu 



* 

Osobitná sadzba dane  

• 5% zo zdaniteľného (hrubého) príjmu zo závislej činnosti plynúceho niektorým ústavným činiteľom. 

* 

Daňový bonus na die ťa v roku 2020  

• 45,44 eura mesačne na jedno dieťa vo veku do 6 rokov  (poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov) 
• 22,72 eura mesačne na jedno dieťa vo veku od 6 rokov . 

Hranica príjmu pre priznanie nároku je 6-násobok minimálnej mzdy = 6 x 580 eur = 3480 eur. 

Hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi pri výpočte mesačných preddavkov na daň je polovica minimálnej mzdy = 580 eur/2= 290 eur. 

* 

Daňový bonus na zaplatené úroky v roku 2020  

Uplatňuje sa rovnako ako za roky 2018 a 2019. Suma daňového bonusu je daná ako 50% zo zaplatených úrokov pri úveroch na bývanie v príslušnom roku, najviac 
však 400 eur ročne, pričom výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru najviac však zo sumy 50000 eur na jednu nehnuteľnosť. 

* 

Nezdanite ľná časť na daňovníka v roku 2020  

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň je 367,85 eura. 

V ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2020: 

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 19506,56 eura (92,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2020 je 4414,20 eura. 

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19506,56 eura, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne: 

9290,84 – (základ dane : 4)  

kde suma 9290,84 = 44,2-násobok životného minima 

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky. 

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 37163,36 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula . 

* 

Nezdanite ľná časť na manželku (manžela) v roku 2020  

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 37163,36 eura (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca: 



4035,84 - vlastný príjem manželky  

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 37163,36 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná výpočtom: 

13326,68 – (základ dane : 4) - vlastný príjem manže lky  

kde suma 13326,68 = 63,4-násobok životného minima 

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky. 

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 53306,72 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula , bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov. 

* 

Nezdanite ľná čiastka - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie  (3. pilier)  

Bez zmien sa uplatňuje rovnako od roku 2014. Základ dane sa môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, a to 
najviac do výšky 180 eur. 

Pozor, uplatnenie je možné len ak príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 
alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu a súčasne daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu uzatvorenú 
do 31. decembra 2013 ktorej súčasťou je dávkový plán. 

* 

Nezdanite ľná čiastka – kúpele  

Uplatňuje sa rovnako ako za roky 2018 a 2019. Základ dane sa môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených úhrad služieb v prírodných liečebných kúpeľoch a 
kúpeľných liečebniach a to najviac do výšky 50 eur. 

Daňovník si môže uplatniť ďalších 50 eur z preukázateľne zaplatených úhrad aj za manželku a 50 eur na každé vyživované dieťa zákona, ak sa títo spolu s ním 
zúčastnili kúpeľnej starostlivosti. Uvedenú nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len jeden z týchto daňovníkov. 

* 

Zamestnanecká prémia  

Na zamestnaneckú prémiu za rok 2020 by nemal mať nárok žiaden zamestnanec. 

* 

Paušálne výdavky  

V roku 2020 sú naďalej 60% z príjmov SZČO, naďalej max. 20000 eur na rok (bez ohľadu na počet mesiacov podnikania). 

* 

Daň sa nevyrubí a neplatí... (§ 46a)  

• ak za rok 2020 nepresiahne 17 eur alebo 

• ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2020 nepresiahnu 2207,10 eura. 



* 

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ POISTENIE ROK 2020  

Maximálny vymeriavací základ  

Maximálny vymeriavací základ na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie a do rezervného fondu je 7091 eur 
(7 x 1013 eur). 

Netýka sa úrazového poistenia a netýka sa zdravotného poistenia, ktoré maximálny vymeriavací základ stanovený nemajú. 

Maximálny vymeriavací základ pre dividendy za roky 2011 až 2016 vrátane, vyplatené v roku 2020, je 60780 eur (60-násobok priemernej mzdy z roka 2018, 60 x 
1013 eur). 

* 

Hranica príjmu pri zamestnávaní dlhodobo nezamestna ných  

Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch, je pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikol v roku 2019 a pokračuje v roku 
2020 suma 67% z 954 eur, čo je suma 639,18 eura. 

Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch, je pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikol v roku 2020 a pokračuje v roku 
2021 suma 67% z 1013 eur, čo je suma 678,71 eura. 

* 

Sadzby poistného SZ ČO 

Od 1.7.2019 (od 1.10.2019 v prípade podania DP za rok 2018 po 31.3.2019) je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená na sociálne poistenie SZČO, ktorej 
príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2018 bol vyšší ako 5724 eur (12 x 477). 

Od 1.7.2020 (respektíve od 1.10.2020 v prípade podania DP za rok 2019 po 31.3.2020) je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená na sociálne poistenie SZČO, 
ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2019 bol vyšší ako 6078 eur (12 x 506,50). 

* 

Minimálny vymeriavací základ počas roka 2020 bude 506,50 eura, minimálne poistné do Sociálnej poisťovne 167,89 eura (spolu so zdravotným poistením je 
minimálne poistné mesačne 238,80 eura, viď ďalej). 

Rozpis poistného na sociálne poistenie SZČO vypočítané z minimálneho základu 506,50 eura: 

• nemocenské poistenie 4,4%, min. 22,28 eura 
• starobné poistenie 18%, min. 91,17 eura 
• invalidné poistenie 6%, min. 30,39 eura 
• rezervný fond 4,75%, min. 24,05 eura 

* 

Sadzby poistného dobrovo ľne poistená osoba na sociálne poistenie  



Minimálny vymeriavací základ 506,50 eura 

• nemocenské poistenie 4,4%, min. 22,28 eura 
• starobné poistenie 18%, min. 91,17 eura 
• invalidné poistenie 6%, min. 30,39 eura 
• poistenie v nezamestnanosti 2%, min. 10,13 eura 
• rezervný fond 4,75%, min. 24,05 eura 

* 

Sadzby poistného na zdravotné poistenie SZ ČO a samoplatite ľa 

Sadzba 14%, minimálny vymeriavací základ 506,50 eur , minimálny preddavok mesačne 70,91 eura. 

Osoba so zdravotným postihnutím sadzba 7%, minimálny preddavok mesačne 35,45 eura. 

* 

Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN zamestnanc a 

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky je 66,6083 eura. 

Výpočet: 2 x 1013 eur = 2026 ... x 12 mesiacov = 24312 ... deleno 365 dní = 66,6083 ... zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor. 

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN je 66,6082 eura. Výpočet rovnako, zaokrúhli sa však na 4 desatinné miesta nadol. 

* 

Maximálne materské priznané v roku 2020  

Pre toho kto sa chystá na materskú v roku 2020 platí, že maximálne materské získa z vymeriavacieho základu, resp. hrubého príjmu vo výške dvojnásobku 
priemernej mzdy, čo je 2026 eur. 

Pre materské, ktoré sa začína poskytovať v roku 2020 platí, že DVZ môže byť najviac suma 66,6083 eura. 

Výpočet: 2 x 1013 eur (priemerná mzda 2018) x 12 mesiacov deleno 365 dní  = 2026 x 12 deleno 365 = 66,6083 eura 

Najvyššie možné materské, priznané v roku 2020 tak môže dosiahnuť sumu: 

• 1548,70 eura v mesiaci, ktorý má 31 dní (75% z 66,6083 x 31 dní), 

• 1498,70 eura v mesiaci, ktorý má 30 dní (75% z 66,6083 x 30 dní). 

Výsledná dávka sa zaokrúhľuje na celých 10 centov nahor. 

* 

Dávka v nezamestnanosti  



Najvyšší   možný   denný   vymeriavací   základ  pre   výpočet   dávky v nezamestnanosti od 1.7.2019 do 30.6.2020 najviac zo sumy 2 x 12 x 1013/365 = 66,6083 
eura. 

* 

Odvodová odpo čítateľná položka na zdravotné poistenie  

Je naďalej max. 380 eur mesačne, pri príjme nad 380 eur mesačne sa znižuje o dvojnásobok rozdielu príjmu a sumy 380 eur. Pri príjme od 570 eur je OOP nulová. 

OOP sa od januára 2018 uplatňuje len u zamestnancov. U zamestnávateľa sa OOP neuplatňuje. 

* 

Profesionálni športovci  

Profesionálni športovci so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu podľa Zákona o športe nemajú postavenie zamestnanca podľa zákonov o sociálnom poistení 
a zdravotnom poistení až do 31.12.2021. 

* 

Všeobecne platné výnimky sociálne poistenie  

• Garančné poistenie sa nevzťahuje na zamestnávateľa, ktorý je zastupiteľský úrad cudzieho štátu a na zamestnávateľa, na ktorého nemôže byť vyhlásený 
konkurz podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií - štát, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond, 
obec, vyšší územný celok alebo iná osoba, za ktorej všetky záväzky zodpovedá a ručí štát. 

• Za zamestnanca na účely garančného poistenia sa nepovažuje zamestnanec v pracovnom pomerealebo na dohodu v prípade, že je súčasne štatutárnym 
orgánom zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa. 

• Povinné poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na osoby, ktorým bol priznaný starobný dôchodok,predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z 
dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, a osoby, ktorým bol priznaný invalidný dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek. 

• Poistné na invalidné poistenie sa neplatí za osoby ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a osoby, ktoré poberajú výsluhový 
dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek. 

* 

Dôchodková hodnota pre dôchodky priznané v roku 202 0 

Bude známa v decembri 2019. 

* 

Nárok na pred časný starobný dôchodok  

Od 1.7.2019 do 30.6.2020 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne 
najmenej 252,30 eura (1,2-násobok životného minima 210,20 eura). 

* 

MINIMÁLNA MZDA ROK 2020  



* 

Ministerstvo práce pre rok 2020 navrhuje minimálnu mzdu: 

• 580 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, 

• 3,333 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín týždenne) a pre „dohodárov“. 

* 

V prípade zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri ustanovenom týždennom pracovnom čase nižšom ako 40 hodín týždenne, bude minimálna mzda: 

• 3,4405 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri 38,75 h/t, 

• 3,5552 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri 37,50 h/t. 

* 
Sadzby minimálnych mzdových nárokov (§ 120 Zákonník a práce)  

 
Stupeň

Koeficient Mesačná mzda 
 
40 hod/t38,75 hod/t

 
37,5 hod/t 

 
1. 

1,0 580  
3,333 3,4405  

3,5552 

 
2. 

1,2 696  
3,9996 

4,1286  
4,2662 

 
3. 

1,4 812  
4,6662 4,8167  

4,9773 

 
4. 

1,6 928  
5,3328 

5,5048  
5,6883 

 
5. 

1,8 1044 
 
5,9994 6,1929 

 
6,3994 

 
6. 

2,0 1160  
6,666 6,8810  

7,1104 

* 



Výpočet pri hodinovej mzde: 3,333 x koeficient pre daný stupeň náročnosti x 40/38,75 alebo x 40/37,5 ... výsledok sa zaokrúhľuje na 4 des. miesta matematicky. 

Pozor na pracovno-právny priemer vypočítaný za IV. štvrťrok 2019, použitý počas prvého štvrťroka 2020! Musí byť najmenej vo výške minimálnej mzdy a 
minimálnych mzdových nárokov platných pre rok 2020. 

* 

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu v roku 2020  

Za každú hodinu práce v sobotu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 50 % minimálnej mzdy za hodinu, čo 
znamená 50% z 3,333 eura = 1,6665 eura (zaokrúhlene 1,67 eura). 

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu , možno v 
kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka 
zamestnával menej ako 20 zamestnancov, dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však vo výške 45% minimálnej mzdy za hodinu, čo 
znamená 45% z 3,333 eura = 1,49985 eura (zaokrúhlene 1,50 eura). 

* 

Poznámka: počet zamestnancov sa posudzuje podľa Zákonníka práce ako počet zamestnancov v pracovnom pomere (bez ohľadu na výšku úväzku) alebo na 
niektorú z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov). 

* 

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nede ľu v roku 2020  

Za každú hodinu práce v nedeľu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 100 % minimálnej mzdy za hodinu, čo 
znamená 100% z 3,333 eura = 3,333 eura (zaokrúhlene 3,34 eura). 

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nede ľu, možno v 
kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka 
zamestnával menej ako 20 zamestnancov, dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však vo výške 90% minimálnej mzdy za hodinu, čo znamená 
90% z 3,333 eura = 2,9997 eura (zaokrúhlene 3,00 eurá). 

* 

Mzdové zvýhodnenie za no čnú prácu v roku 2020  

Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou (viď § 98 ZP). 

Za každú hodinu nočnej práce patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej  vo výške 40 % minimálnej mzdy za hodinu, čo 
znamená 40% z 3,333 eura = 1,3332 eura (zaokrúhlene 1,34 eura). 

Ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu , za každú hodinu nočnej práce mu patrí popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 50 
% minimálnej mzdy za hodinu, čo znamená 50% z 3,333 eura = 1,6665 eura (zaokrúhlene 1,67 eura). 

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce  vykonávala ako nočná práca, 
možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka 



zamestnával menej ako 20 zamestnancov, dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 
vo výške 35% minimálnej mzdy za hodinu, čo znamená 35% z 3,333 eura = 1,16655 eura (zaokrúhlene 1,17 eura). 

* 

Trinásty plat v roku 2020  

• je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur 
• je oslobodený od zdravotných odvodov do výšky 500 eur 
• nie je oslobodený od sociálnych odvodov (má byť oslobodený až v roku 2021) 

Podmienkou oslobodenia od dane z príjmov a od zdravotných odvodov je: 

• trinásty plat musí byť vyplatený vo výplate za mesiac máj  (vyplatený počas mesiaca jún), 
• trinásty plat musí byť vyplatený najmenej vo výške 500 eur a súčasne 
• pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 30.4. nepretržite aspoň 24 mesiacov . 

* 

Štrnásty plat v roku 2020  

• je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur 
• je oslobodený od zdravotných odvodov do výšky 500 eur 
• je oslobodený od sociálnych odvodov do výšky 500 eur 

Podmienkou oslobodenia od dane z príjmov a od odvodov je: 

• štrnásty plat musí byť vyplatený vo výplate za mesiac november  (vyplatený počas mesiaca december), 
• štrnásty plat musí byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesa čného zárobku  zamestnanca podľa § 134 Zákonníka práce, 
• pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 31.10. nepretržite aspoň 48 mesiacov a súčasne 
• zamestnancovi bol vyplatený  vo výplate za mesiac máj daného roka (vyplatený v júni) trinásty plat  najmenej vo výške 500 eur. 

* 

CESTOVNÉ NÁHRADY  

Od 1. júna 2019  sú platné sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových  vozidiel pri pracovných cestách nasledovne:  
  

• 0,053 eura jednostopové vozidlá a trojkolky, 
• 0,193 eura osobné cestné motorové vozidlá. 

* 



Sumy stravného platné od 1.7.2019  
  

• 5,10 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín, 
• 7,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín, 
• 11,60 eura pre časové pásmo nad 18 hodín. 

* 

STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV  

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie je 55% z ceny jedla.  

Od 1.7.2019 je to najviac suma  2,81 eura (55% z 5,10 eura). 

* 

Od 1.7.2019 hodnota gastrolístka musí byť najmenej 75% z 5,10 eura, teda najmenej 3,83 eura. 

Z ceny gastrolístka musí byť príspevok zamestnávateľa najmenej 55%, teda napríklad pri cene gastrolístka 3,83 eura je to najmenej 2,11 eura. 

* 

PRÍSPEVOK NA REKREÁCIU  

Je povinný pre zamestnávateľov nad 49 zamestnancov (povinný je pre zamestnávateľov zamestnávajúcich od 49,1 zamestnanca). 

Príspevok je vo výške 55% preukázaných výdavkov, najviac suma 275 eur za rok 2020 pri plnom úväzku. Pri čiastočnom úväzku sa maximálna možná suma 
príspevku alikvótne kráti.  

* 

SOCIÁLNE DÁVKY A SÚVISIACE VELI ČINY 

* 

Životné minimum od 1.7.2019 do 30.6.2020  

• plnoletá fyzická osoba: 210,20 eura 
• ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba: 146,64 eura 
• dieťa: 95,96 eura 

* 

Rodičovský príspevok od 1.1.2020  

• 270 eur ak rodič na dané dieťa nepoberal  materské (337,50 eura dvojičky, 405 eur trojičky) 
• 370 eur ak rodič na dané dieťa poberal  materské (462,50 eura dvojičky, 555 trojičky) 



* 

Prídavok na die ťa od 1.1.2020  

24,95 eura 

11,70 eura príplatok k prídavku na dieťa 

* 

Evidencia na úrade práce  

Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie od 1.7.2019 do 30.6.2020:  max. 210,20 eura mesačne. 

Doba práce na dohodu počas roka 2020 bez vyradenia z evidencie: max. 40 kal. dní . 

* 

EXEKUČNÉ ZRÁŽKY  

Nepostihnute ľné sumy pre ú čely výpo čtu exeku čných zrážok a zrážok pod ľa Občianskeho súdneho poriadku platné od 1.7.2019 do 30. 6.2020 

Základné nepostihnuteľné sumy: 

• na povinného: 210,20 eura (100% životného minima plnoletej FO) 
• na vyživovanú osobu: 52,55 eura (25% životného minima plnoletej FO) 

Základné nepostihnuteľné sumy, ak povinným je poberateľ dôchodku: 

• na povinného: 210,20 eura (100% životného minima plnoletej FO) 
• na vyživovanú osobu: 105,10 eura (50% životného minima plnoletej FO) 

Pri pokutách za priestupky (týka sa aj poberateľov dôchodkov): 

• na povinného: 105,10 eura (50% životného minima plnoletej FO) 
• na vyživovanú osobu: 52,55 eura (25% životného minima plnoletej FO) 

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa (týka sa aj poberateľov dôchodkov): 

• na povinného: 88,28 eura (70% zo 60% základnej sumy na povinného) 
• na vyživovanú osobu: 36,78 eura (70 % základnej sumy na vyživovanú osobu) 

Suma nad ktorú sa zráža bez obmedzenia: 315,30 eura (150% životného minima plnoletej FO) 

Poznámka: všetky nepostihnuteľné sumy sa zaokrúhľujú na eurocenty smerom nadol. 


