Da!ové riadite"stvo
Slovenskej republiky

Informácia
k úprave výšky zamestnaneckej prémie
za zda!ovacie obdobie roku 2011
Ustanovenie § 32a ods. 3 zákona !. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov ("alej len „zákon o dani z príjmov“) vymedzuje výpo#et zamestnaneckej prémie,
ktorá sa uplat#uje zamestnancom až na konci zda#ovacieho obdobia, v ro!nom zú!tovaní
preddavkov na da# alebo v da#ovom priznaní. Vypo!íta sa pod"a dvoch vzorcov
ustanovených v uvedenom odseku 3, v závislosti od výšky úhrnu zdanite$ného
posudzovaného príjmu zamestnanca, percentuálnou sadzbou dane pod$a § 15 zákona o dani z
príjmov (19 %) z rozdielu sumy nezdanite$nej !asti základu dane na da#ovníka pod$a § 11
ods. 2 písm. a) zákona o dani príjmov (3 559,30 €) a základom dane vypo!ítaným pod$a § 5
ods. 8 zákona o dani z príjmov.
Pri výpo!te výšky zamestnaneckej prémie pod$a prvého vzorca u zamestnancov, ktorí
v roku 2011 dosiahnu posudzované príjmy v úhrnnej sume aspo# vo výške 6-násobku
minimálnej mzdy (1 902 €) a zárove# nižšej ako 12-násobok minimálnej mzdy (3 804 €) je
potrebné zisti% základ dane pod$a § 5 ods. 8 zákona o dani z príjmov z minimálnej mzdy. Na
ú!ely výpo!tu sa použije základ dane, ktorý by dosiahol zamestnanec za 12 mesiacov pri
mesa!nej mzde vo výške minimálnej mzdy (s ú!innos%ou od 1.1.2011 ide o mesa!nú sumu
317 €), pri!om pri výpo!te základu dane sa ako povinné poistné odpo!íta percento, ktoré by
bol zamestnanec povinný z tohto príjmu zaplati% (13,4%).
Za predpokladu, že nebude priebežne upravované percento povinného poistného, uvádzame
výpo!et zamestnaneckej prémie (fiktívny) platný za zda"ovacie obdobie roku 2011.
Nezdanite#ná !as$ základu dane na da!ovníka [§11 ods. 2 písm. a)
zákona o dani z príjmov]
(19,2 x 185,38 = 3 559,30)

3 559,30 €

Základ dane vypo"ítaný pod#a § 5 ods. 8 zákona o dani z príjmov
zo sumy 12-násobku minimálnej mzdy zníženej o poistné a príspevky
(3 804 – 509,64 =3 294,36)

- 3 294,36 €

Výpo"et 12-násobku minimálnej mzdy
Minimálna mzda mesa"ná = 317 Minimálna mzda ro"ná = 317 x 12 = 3 804
Výpo"et poistného a príspevkov
Druh poistenia
Sadzby
mesa"ná výška
ro"ná výška
zdravotné poistenie
4,0 %
12,68
nemocenské poistenie
1,4 %
4,43

starobné poistenie
4,0 %
12,68
invalidné poistenie
3,0 %
9,51
poistenie v nezamestnanosti 1,0 %
3,17
________________________________________________________
spolu
13,4 %
42,47 x 12 = 509,64
*Poistná suma na zdravotné poistenie sa zaokrúh#uje na eurocent nadol.
*Poistné sumy na sociálne poistenie sa zaokrúh#ujú na eurocent nadol.

_______________
Rozdiel
Prepo"et rozdielu platnou sadzbou dane:
19 % z rozdielu = (264,94 x 19 % = 50,3386)

264,94 €

Vypo!ítaná suma ro!nej zamestnaneckej prémie, nezaokrúhlená
(suma ur"ená na výpo"et pomernej "asti zamestnaneckej prémie)
Vypo!ítaná suma zamestnaneckej prémie, zaokrúhlená
(priznaná za 12 kalendárnych mesiacov)

50,3386 €
50,34 €

U zamestnanca, ktorý v roku 2011 dosiahne úhrn zdanite$ných posudzovaných
príjmov najmenej vo výške 12-násobku minimálnej mzdy (3 804 €) a viac bude výška
zamestnaneckej prémie vypo!ítaná pod$a druhého vzorca, ustanoveného v § 32a ods. 3
zákona o dani z príjmov, percentuálnou sadzbou dane (19 %) z rozdielu sumy nezdanite$nej
!asti základu dane na da#ovníka pod$a § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov (3 559,30
€) a základom dane (reálnym) vypo!ítaným pod$a § 5 ods. 8 zákona o dani z príjmov
z posudzovaných príjmov tohto zamestnanca.
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