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Novela zákona o dani z príjmov
Dňa 07.12.2017 bola Národnou radou SR schválená novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Novela ešte nebola vydaná v Zbierke
zákonov.
Z najvýznamnejších zmien vyberáme:

Oslobodené od dane z príjmov právnickej osoby budú príjmy z reklám pre daňovníkov, ktorí nie sú
založení alebo zriadení na podnikanie (§ 13 ods. 1 písm. g), § 17 ods. 3 písm. m) zákona o dani z príjmov)
•

Oslobodené budú príjmy z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely, občianskych združení,
nadácií, neinvestičných fondov a neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby
najviac do výšky 20.000 eur za príslušné zdaňovacie obdobie pri splnení stanovených podmienok.

Oslobodenie od dane prijatých náhrad škôd a náhrady nemajetkovej ujmy na základe rozhodnutia
Európskeho súdu pre ľudské práva (§ 13 ods. 2 písm. j) zákona o dani z príjmov)
•

Zavedenie oslobodenia odstraňuje nejednotnosť právnej úpravy týkajúcej sa oslobodenia od dane
z príjmov fyzických osôb a právnických osôb.

Osobitný režim pre komerčné využívanie nehmotných aktív (§ 13a a § 13b zákona o dani z príjmov)
•

Jedná sa za splnenia stanovených podmienok o oslobodenie príjmov (výnosov) z odplát za poskytnutie
práva na použitie alebo za použitie udelených a registrovaných patentov a úžitkových vzorov, ale aj za
poskytnutie práva na použite alebo za použitie počítačových programov (softvér).

•

Druhá forma osobitného daňového režimu je pre komerčné využívanie tzv. vnorených nehmotných
aktív (embedded royalties), t. j. patentov a úžitkových vzorov využívaných pri výrobe výrobkov. Jedná
sa o oslobodenie časti príjmov (výnosov) z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa využíva registrovaný
patent alebo technické riešenie chránené úžitkovým vzorom.

Oslobodenie od dane z príjmov právnickej osoby príjmu z predaja akcií a obchodných podielov na
vymedzenom okruhu právnických osôb (§ 13c zákona o dani z príjmov)
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•

Príjem z predaja účastí bude možné oslobodiť len za splnenia zákonom stanovených podmienok.

•

Oslobodenie sa nebude týkať obchodníkov s cennými papiermi, u ktorých je príjem z predaja účastí
hlavným predmetom ich činnosti.

Zavádza sa osobitná sadzba a osobitná úprava pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo
presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia (§ 15 písm. b) tretí bod, § 17f, § 17g zákona
o dani z príjmov)
•

V nadväznosti na implementáciu Smernice ATAD sa upravuje nový koncept – zdanenie pri odchode.
Zdanenie pri odchode, ktoré sa týka iba právnických osôb, sa vyčísli v osobitnom základe dane, ktorý
bude zdaňovaný sadzbou dane vo výške 21%.

•

Cieľom zdanenia pri odchode je zaistiť, aby v prípade, že daňovník presúva majetok alebo mení svoju
daňovú rezidenciu mimo územia SR, zdanil na území SR ekonomickú hodnotu všetkých kapitálových
ziskov vytvorených na našom území, hoci tento zisk nebol v čase odchodu realizovaný.

Daňovým výdavkom po zaplatení sú výdavky (náklady) na reklamu poskytnuté vymedzeným daňovníkom
(§ 17 ods. 19 písm. i) zákona o dani z príjmov)
•

Na strane daňovníka, ktorý vynaložil výdavky na reklamu prostredníctvom zákonom vymedzenej
právnej formy daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie, sú tieto výdavky daňovými
výdavkami až po ich zaplatení.

Pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti (§ 17h zákona o dani z príjmov)
•

Hlavným cieľom tohto pravidla je zabrániť narúšaniu základu dane na území SR a presunu ziskov mimo
územia SR. Pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti majú za následok priradenie príjmov
nízko zdaňovanej kontrolovanej spoločnosti jej materskej spoločnosti. Ide o príjmy, ktoré boli umelo
odklonené na dcérsku spoločnosť. Pravidlo sa zároveň uplatňuje aj na príjmy stálych prevádzkarní,
ktoré by na území SR neboli predmetom dane, alebo by boli od dane oslobodené.

Výdavky zamestnávateľa na dopravu zamestnanca na miesto výkonu práce a späť (§ 19 ods. 2 písm. s)
zákona o dani z príjmov)
•

Zo zákona sa vypúšťa časť, podľa ktorej môže zamestnávateľ zahrnúť do daňových výdavkov iba ich
časť, o ktorú tieto výdavky prevyšujú prijatú dotáciu, podporu alebo príspevok z prostriedkov štátneho
rozpočtu, rozpočtu obce alebo VÚC. Daňovým výdavkom sú tieto výdavky v plnej výške.

Skrátenie doby odpisovania budovy, v ktorej sa poskytuje kúpeľná starostlivosť (§ 26 ods. 12 zákona
o dani z príjmov)
•

Zmenou sa umožňuje odpisovať budovy, v ktorých sa poskytuje kúpeľná starostlivosť a služby spojené
s kúpeľnou starostlivosťou, pri použití rovnomernej metódy počas polovice doby odpisovania
ustanovenej pre odpisovú skupinu 6, t. j. počas doby 20 rokov.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznanie (§ 49 ods. 3 písm. a) a b) zákona o dani
z príjmov)
•

Z dôvodu zjednodušenia sa zavádza zjednotenie formy oznamovania pre daňovníkov a tlačivo určí a na
svojom webovom sídle zverejní Finančné riaditeľstvo.
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Uvedené informácie majú všeobecný charakter.
Pri riešení konkrétnej situácie odporúčame problém prekonzultovať.
Kontakty:
Ing. Ladislav Pompura
pompura@monarex.sk
0905 323 949

Ing. Pavol Predanócy
ppredanocy@monarex.sk
0918 438 682

Ing. Silvia Strečková
sstreckova@monarex.sk
0907 313 929

Ing. Zuzana Poliačiková
zpoliacikova@monarex.sk
0917 484 418
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