
  

TPA TAX, k.s. 
 

Pribinova 25/4195, 811 09 Bratislava, Slovensko, Tel.: +421 2 57 351 111 
E-mail: office@tpa-group.sk, www.tpa-group.sk, IČO: 35 685 115, IČ DPH: SK2020308565 
Vedený v obchodnom registri OS Ba I., v odd. Sr, vložka č. 293/B, Číslo osvedčenia 18/96 

 
Albánsko |  Bulharsko |  Česká republika |  Chorvátsko |  Maďarsko |  Poľsko |  Rakúsko |  Rumunsko |  Slovensko |  Slovinsko |  Srbsko 

Nezávislý člen Baker Tilly Europe Alliance. 

 
 

 
TLAČOVÁ SPRÁVA 
 
Taká drahá bola práca v roku 2017- dane a odvody v krajinách 

strednej a juhovýchodnej Európy  

 
Aká drahá bola práca v roku 2017 jednotlivých krajinách pre zamestnancov a zamestnávate-
ľov? Ako vychádza Slovensko v porovnaní s krajinami strednej a juhovýchodnej Európy? Kde 
sú mzdové náklady pre spoločnosti obzvlášť vysoké? A kde je čistá mzda najvyššia? Odpo-
vede na tieto otázky poskytuje nedávna štúdia poradenskej spoločnosti TPA. Zo štúdie okrem 
iného vychádza: 
 

• v porovnaní 11 krajín strednej a juhovýchodnej Európy je pri ročnej hrubej mzde 
40 000 EUR a 90 000 EUR na Slovensku najvyššia celková cena práce  

• v porovnaní 11 krajín strednej a juhovýchodnej Európy je pri ročnej hrubej mzde 
40 000 EUR a 90 000 EUR na Slovensku najväčší rozdiel medzi celkovou cenou práce 
a čistou mzdou  
  

Stále viac spoločností vysiela svojich zamestnancov mimo domovskej krajiny. Podľa Komisie EÚ v roku 
2015 pracovalo v inom členskom štáte spolu 11,3 milióna občanov EÚ. Pre spoločnosti a zamestnancov 
to znamená, že okrem iného musia brať do úvahy aj príslušné ustanovenia v oblasti daní, sociálneho 
zabezpečenia a pracovného práva. Aj vzhľadom na tieto skutočnosti sa poradenská spoločnosť TPA 
rozhodla porovnať, aké nákladné je vysielanie zamestnancov v rámci EU.   
 
Náklady zamestnávateľov na zamestnancov 
 
Odborníci TPA porovnali náklady na Slovensku s nákladmi vo vybraných krajinách strednej a juhový-
chodnej Európy v troch platových triedach, ktoré zodpovedajú trom rôznym pozíciám v rámci organizá-
cie. 
  
S výnimkou Albánska a Srbska sú všetky tieto krajiny súčasťou EÚ, a preto patria do pôsobnosti práv-
nych predpisov EÚ v oblasti sociálneho zabezpečenia. Zodpovedajúca vyhláška EÚ stanovuje, že na 
platby sociálneho zabezpečenia má nárok vždy iba jeden štát. Tým býva zvyčajne štát, v ktorom sa 
pracovná činnosť vykonáva. Rovnako sa v krajine skutočného výkonu zamestnania obvykle príslušné 
príjmy obvykle aj zdaňujú. 
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A ako sme teda dopadli v rámci porovnania s ostatnými krajinami?  
 

Porovnanie celkovej ceny práce 
 

 
Ako ukazujú výsledky našej štúdie, je cel-
ková cena práce pri ročnej hrubej mzde 
40 000 EUR a 90 000 EUR najvyššia v po-
rovnaní s 10 ďalšími krajinami strednej a 
juhovýchodnej Európy a pri ročnej hrubej 
mzde 150 000 EUR je celková cena práce 
hneď druhá najvyššia po Maďarsku.  
 
 
 
  
 

 
 

 
Porovnanie rozdielu medzi celkovou cenou práce a čistou mzdou 

 
 
 
Pri ročnej hrubej mzde 40 000 EUR a 90 000 EUR 
Slovensko dosahuje taktiež najvyšší rozdiel medzi 
celkovou cenou práce a čistou mzdou. Pri ročnej hru-
bej mzde 150 000 EUR je tento rozdiel druhý najvyšší 
po Maďarsku.  
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Celá štúdia je k dispozícii v anglickom jazyku na nasledovnom odkaze: http://www.tpa-
group.com/en/how-expensive-work-comparison-countries-regarding-charges-tax-rates  
 
 
Štúdia bola vykonaná v roku 2017 expertmi TPA a daňovými poradcami Mag. Andrea Rieser a Dr. 
Wolfgang Höfle. Jednotlivé kalkulácie slúžia ako základný prehľad a nezohľadňujú prípadné daňové 
bonusy, maximálne vymeriavacie základy na odvody sociálneho a zdravotného poistenia a iné zvý-
hodnenia.  
 
  
TPA: Fakty a čísla 
TPA je jedna z popredných poradenských spoločností v strednej a juhovýchodnej Európe. Rozsah slu-
žieb zahŕňa daňové poradenstvo, účtovníctvo a audit. Skupina TPA pôsobí v jedenástich krajinách 
strednej a juhovýchodnej Európy: Albánsku, Bulharsku, Chorvátsku, Rakúsku, Poľsku, Rumunsku, 
Srbsku, Slovensku, Slovinsku, Českej republike a Maďarsku. Skupina TPA zamestnáva približne 
1 000 ľudí v 27 kanceláriách. 
 
Skupina TPA je nezávislým členom Baker Tilly Europe Alliance. Medzinárodná sieť Baker Tilly In-
ternational má v súčasnosti 126 nezávislých členov v 147 krajinách, s viac ako 30 490 zamestnan-
cami a 769 kanceláriami, a patrí medzi top desať globálnych poradenských sietí. 
 
Ďalšie informácie nájdete na našich webových stránkach: 
www.tpa-group.sk 
www.tpa-group.com 
 

*** 
V prípade otázok môžete kontaktovať:  
Andrea Pleschová, Manager, HR services 
Tel. +421 2 57 351 187, andrea.pleschova@tpa-group.sk 
 
 
 


