
Daňové zaťaženie občana SR v roku 2021: 62,49%

Mesačné daňové výdavky občana SR v EUR ekon. charakt. dane

efekt. sadzba 

zdanenia

úbytok     

peňazí

podiel na   

mzde

príjemca 

dane

zostatok  

peňazí

Celková odmena patriaca zamestnancovi (pri priemernej hrubej mzde 1211 EUR) 1711,96

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie príjmová 2,78% -47,64 2,78% súkr. spol. 1664,31

Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu príjmová 1,34% -22,92 1,34% súkr. spol. 1641,40

Odvody do Sociálnej poisťovne príjmová 20,76% -355,43 20,76% štát 1285,97

Odvody do dôchodkovej správcovskej spoločnosti (0,987) príjmová 3,67% -62,75 3,67% štát 1223,22

Odvody do dôchodkovej správcovskej spoločnosti (0,013) príjmová 0,05% -0,83 0,05% súkr. spol. 1222,39

Odvody do zdravotnej poisťovne (0,987) príjmová 9,54% -163,25 9,54% štát 1059,14

Odvody do zdravotnej poisťovne (0,013) príjmová 0,37% -6,29 0,37% súkr. spol. 1052,85

Daň z príjmov fyzických osôb (0) príjmová 0,00% 0,00 0,00% štát 1052,85

Daň z príjmov fyzických osôb (0,3) príjmová 1,88% -32,26 1,88% VÚC 1020,60

Daň z príjmov fyzických osôb (0,7) príjmová 4,40% -75,26 4,40% obec 945,33

Daň z nehnuteľností (79% priemerný byt 71,5 m2 + 21% priemerný rodinný dom 120 m2)/m2/rok majetková 0,6583 -2,68 0,16% obec 942,65

Poplatok za komunálny odpad (1.24 osoby/28.13/osoba/rok) majetková 31,03 -3,51 0,21% obec 939,14

Daň za psa (400 tis. psov) majetková 31,78 -0,26 0,02% obec 938,87

Koncesionársky poplatok (RTVS) majetková 4,64 -1,96 0,11% štát 936,91

Daň z príjmov vyberaná zrážkou (59,060486 mld. EUR úspor obyvateľstva v bankách a podielových fondoch) majetková 0,49% -6,03 0,35% štát 930,88

Povinné zmluvné poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádz. mot. vozidla (priemer  (117,326444020375)/rok)  (92%) majetková 107,94 -5,60 0,33% súkr. spol. 925,27

STK, emisná kontrola (1x za 2 roky) majetková 70,00 -1,82 0,11% súkr. spol. 923,46

8% podiel štátu na výnosoch z PZP je započítaný v rámci ostatných platieb podnikateľského sektora majetková 0,00 0,00 0,00% štát 923,46

Pokuty, penále, sankcie majetková 1,18 -1,18 0,07% štát 922,28

Registračná daň na automobil (75,608 tis. nových + 61,195 tis. dovezených os. automobilov ročne) spotrebná 33,00 -0,09 0,01% štát 922,19

Registrácia zmeny majiteľa mot. vozidla (357,282 tis. os. automobilov ročne) spotrebná 12,00 -0,09 0,01% štát 922,10

Súdne a správne poplatky spotrebná 5,92 -5,92 0,35% štát 916,17

Odvod lotérií a hazardných hier (26% zo zisku) spotrebná 4,58 -4,58 0,27% štát 911,59

Slovenská pošta, a.s. (kompenzácia na univerzálnu službu) spotrebná 0,26 -0,26 0,02% štát 911,33

Daň z pridanej hodnoty spotrebná 16,02% -145,96 8,53% štát 765,36

Spotrebná daň z piva (priemerná spotreba 74,5/ l/rok) spotrebná 0,2074 -1,63 0,10% štát 763,73

Spotrebná daň z liehu (priemerná spotreba 9,2/l/rok) spotrebná 4,3200 -4,21 0,25% štát 759,52

Spotrebná daň z tabaku (priemerná spotreba 1290 ks/rok) spotrebná 0,10010 -14,67 0,86% štát 744,86

Spotrebná daň z elektriny (spotreba 0.47 MWh/mesiac) spotrebná 0,00 0,00 0,00% štát 744,86

Distribučné poplatky za elektrinu (spotreba 0.47 MWh/mesiac) (51%) spotrebná 33,49 -7,59 0,44% štát 737,27

Distribučné poplatky za elektrinu (spotreba 0.47 MWh/mesiac) (49%) spotrebná 32,18 -7,29 0,43% súkr. spol. 729,98

Spotrebná daň zo zemného plynu (spotreba 12,97 MWh/rok) spotrebná 0,00 0,00 0,00% štát 729,98

Distribučné poplatky za plyn (spotreba 12,97 MWh/rok) (51%) spotrebná 31,03 -10,95 0,64% štát 719,03

Distribučné poplatky za plyn (spotreba 12,97 MWh/rok) (49%) spotrebná 29,81 -10,52 0,61% súkr. spol. 708,51

Spotrebná daň z minerálnych olejov (15 000 km/ročne/6.5l/100km = 975 litrov/rok) spotrebná 0,51400 -26,01 1,52% štát 682,50

Poplatky za distribúciu ropy (975 litrov/rok) spotrebná 0,00371 -0,19 0,01% štát 682,31

Vodné a stočné (priemerná spotreba 110 m3/3 os.domácn./rok) spotrebná 3,27 -15,12 0,88% obec 667,19

Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom z vozidla (108 tis. nových + 72 tis. dovezených 

os. automobilov ročne) spotrebná 30,00 -0,09 0,00% štát 667,11

Kontrola originality (61,195 tis. dovezených os. automobilov ročne) spotrebná 64,17 -0,08 0,00% súkr. spol. 667,02

Diaľničná nálepka (ročná, os. automobil) spotrebná 50,00 -1,35 0,08% štát 665,67

Parkovné v mestách (50%) spotrebná 0,21 -0,21 0,01% obec 665,46

Parkovné v mestách (50%) spotrebná 0,21 -0,21 0,01% súkr. spol. 665,26

Poplatky obecným príspevkovým organizáciám spotrebná 0,65 -0,65 0,04% obec 664,60

Cestovné lístky MHD spotrebná 1,28 -1,28 0,07% obec 663,32

Poplatky ŽSR za prístup k železničnej infraštruktúre spotrebná 1,74 -1,74 0,10% štát 661,58

Daň z motorových vozidiel podnikat. 0,08% -0,52 0,03% štát 661,06

Elektronický výber mýta (55%) podnikat. 0,04% -0,24 0,01% štát 660,82

Elektronický výber mýta (45%) podnikat. 0,04% -0,26 0,01% súkr. spol. 660,57

Clo (75%) podnikat. 0,06% -0,38 0,02% EÚ 660,19

Clo (25%) podnikat. 0,02% -0,13 0,01% štát 660,06

Ostatné poplatky a platby podnik. sektora podnikat. 0,37% -2,45 0,14% štát 657,62

Daň z príjmov právnických osôb + daň z príjmov samostatne zárobkovo činných osôb podnikat. 1,90% -12,56 0,73% štát 645,06

Odvody do sociálnej poisťovne za samostatne zárobkovo činné osoby podnikat. 0,26% -1,71 0,10% štát 643,34

Odvody do zdravotnej poistovne za samostatne zárobkovo činné osoby (96,5 %) podnikat. 0,17% -1,10 0,06% štát 642,24

Odvody do zdravotnej poistovne za samostatne zárobkovo činné osoby (3,5 %) podnikat. 0,01% -0,04 0,00% súkr. spol. 642,20

Zostatok peňazí -642,20 37,51% 0,00

Zaplatené dane -1069,75 62,49%

Spolu -1711,96 100,00%
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Priemerná mzda patriaca zamestnancovi 1711,96 EUR (1211 brutto)

Komu a koľko na daniach mesačne platíme: v EUR % zo mzdy % z daní

štátu 834,64 48,75% 78,02%

obciam 98,99 5,78% 9,25%

VÚC 32,26 1,88% 3,02%

súkrom. spol. 103,49 6,05% 9,67%

EÚ 0,38 0,02% 0,04%

spolu 1069,75 62,49% 100,00%

Čo a v akej výške štát mesačne zdaňuje: v EUR % zo mzdy % z daní

príjem 766,63 44,78% 71,66%

majetok 23,05 1,35% 2,15%

spotrebu 260,70 15,23% 24,37%

podnikanie 19,38 1,13% 1,81%

spolu 1069,75 62,49% 100,00%
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