
doplnkové dôchodkové sporenie



Nezdanite ľná časť 
základu dane

§ 11 ods.10 až 12



„starí“ klienti DDS – súhlasili so zmenou

zanikol ich pôvodný
dávkový plán

platí pre nich                                  
nový dávkový plán

môžu si uplatniť daňovú úľavu 180 € / za rok 2015 
( ušetria na dani 34,20 € )



noví klienti DDS – po 1.1.2014

platia pre nich podmienky 
novely v plnom rozsahu

môžu si uplatni ť daňovú ú ľavu  180 € / rok 
( ušetria na dani 34,20 € )



zamestnanec si platí príspevky do DDS

• platí mesačne 15 €
• za rok 2015 :   12 x 15 = 180 €

• má  uzatvorenú novú zmluvu
• nemá uzatvorenú starú zmluvu

pri RZD za rok 2015 
si uplatní celú výšku príspevku 180 €



10 000

3 803,33

180

3 983,33

6 016,67



zamestnankyňa si platí príspevky do DDS

• platí mesačne 20 €
• za rok 2015 :   12 x 20 = 240 €

• má  podpísaný dodatok k starej zmluve

pri RZD za rok 2015 
si uplatní výšku príspevku najviac 180 €



10 000

3 803,33

180

3 983,33

6 016,67



zaplatené príspevky na DDS za rok 2015

zaplatený príspevok zamestnanca 
za december 2015 , 

ktorý zamestnávateľ prevedie do DDS 
do 31.januára 2016 , 

sa započíta do príspevkov za rok 2015



zaplatené príspevky na DDS za rok 2015

zaplatený príspevok sporite ľa 
( sám ... nie prostredníctvom zamestnávateľa ) 

do 31.decembra 2015
sa započíta do príspevkov za rok 2015



zamestnanec si platí príspevky do DDS

• platí mesačne 20 €
• za rok 2015 :   12 x 15 = 240 €

• má  uzatvorenú starú zmluvu od 1.7.2000
• nemá uzatvorený dodatok k starej zmluve

pri RZD za rok 2015 
si nemôže uplatni ť  NČZD z dôvodu platenia 

príspevku do DDS



10 000

3 803,33

3 803,33

6 196,67



doplnkové dôchodkové sporenie


