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Slováci budú tento rok na odvod daní pre štát pracovať 156 dní. Deň daňovej slobody, po
ktorom už budú slovenskí daňovníci zarábať na seba, a nie na dane pre štát, tak tento rok
pripadne na 6. júna.
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Slováci budú tento rok na odvod daní pre štát pracovať 156 dní. Vyplýva to z prepočtov spoločnosti
Deloitte, podľa ktorej sa tak toto obdobie oproti vlaňajšku predĺžilo o osem dní. Deň daňovej slobody, po
ktorom už budú slovenskí daňovníci zarábať na seba, a nie na dane pre štát, tak tento rok pripadne na
6. júna.
Podobne ako Slovensko sú na tom v Európskej únii v tomto roku napríklad aj Španieli, kde Deň daňovej
slobody pripadá na 4. júna. Len o niečo horšie sú na tom zase Íri, kde Deň daňovej slobody vychádza na
9. júna. Celkovo najmenej dní v rámci únie pracujú na dane pre štát daňovníci v Bulharsku, a to len 122
dní a Deň daňovej slobody tak môžu oslavovať už 2. mája. Naopak najviac, až 272 dní, pracujú na dane
v Luxembursku, kde tak Deň daňovej slobody vychádza tento rok na 29. septembra.
Spoločnosť Deloitte pre tieto účely vypočítava Deň daňovej slobody metódou, ktorá rozdeľuje rok na
dve časti v pomere zodpovedajúcom podielu celkových daňových príjmov a čistého národného
dôchodku. Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, práva, podnikového a transakčného
poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora.
Tabuľka: Počet dní, ktoré budú daňovníci vo vybraných krajinách EÚ pracovať na odvod daní pre štát,
a skutočný deň daňovej slobody

Krajina Počet dní Deň daňovej svobody

Bulharsko 122 2.5.

Rumunsko 125 6.5.

Švajčiarsko 127 8.5.

Litva 129 10.5.

Cyprus 138 19.5.

Lotyšsko 140 20.5.

Poľsko 143 24.5.

Malta 147 28.5.

Veľká Británia 150 30.5.

Estónsko 151 1.6.

Španielsko 155 4.6.

Slovensko 156 6.6.
Írsko 159 9.6.
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Nórsko 162 12.6.

Chorvátsko 163 13.6.

Holansko 166 16.6.

Portugalsko 168 17.6.

Česká republika 169 17.6.

Nemecko 172 21.6.

Island 173 23.6.

Grécko 175 24.6.

Slovinsko 175 25.6.

Maďarsko 182 2.7.

Švédsko 187 7.7.

Taliansko 194 14.7.

Fínsko 197 16.7.

Rakúsko 198 17.7.

Francúzsko 209 29.7.

Dánsko 210 29.7.

Belgicko 212 31.7.

Luxembursko 272 29.9.
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