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Z Á K O N

z 24. novembra 1999

o daniach z príjmov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

PRVÁ  ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

§ 1

Tento zákon upravuje
a) daň z príjmov fyzických osôb,
b) daň z príjmov právnických osôb,
c) spôsob platenia a vyberania daní z príjmov.

DRUHÁ  ČASŤ

DAŇ Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB

§ 2

Daňovníci dane z príjmov fyzických osôb

(1) Daňovníkmi dane z príjmov fyzických osôb sú
fyzické osoby, ktorým plynú príjmy podliehajúce dani
pod¾a tohto zákona (ïalej len „daňovníci“).

(2) Daňovníci, ktorí majú na území Slovenskej re-
publiky trvalý pobyt alebo ktorí majú povolenie na
dlhodobý pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky (ïalej len „bydlisko“) alebo
sa tu obvykle zdržiavajú, majú daňovú povinnos�,
ktorá sa vz�ahuje na príjmy plynúce zo zdrojov na
území Slovenskej republiky a na príjmy plynúce zo
zdrojov v zahraničí.

(3) Daňovníci, ktorí nemajú na území Slovenskej
republiky bydlisko ani sa tu obvykle nezdržiavajú,
majú daňovú povinnos�, ktorá sa vz�ahuje na príjmy
plynúce zo zdrojov na území Slovenskej republiky
(§ 22).

(4) Daňovníci, ktorí sa obvykle zdržiavajú na území
Slovenskej republiky, sú tí, ktorí sa tu zdržiavajú
aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to
súvisle alebo v nieko¾kých obdobiach s výnimkou tých
daňovníkov, ktorí sa tu zdržiavajú na účel štúdia alebo
liečenia. Do tohto obdobia sa započítava každý začatý

deň pobytu s výnimkou daňovníka, ktorému zo zdro-
jov na území Slovenskej republiky plynú príjmy zo
závislej činnosti a hranice do Slovenskej republiky
prekračuje denne alebo v dohodnutých časových ob-
dobiach len na účel výkonu tejto činnosti.

(5) Daňovníci s bydliskom v zahraničí, ktorí boli za-
hraničnou právnickou osobou vyslaní ako odborníci
s cie¾om poskytnú� odbornú pomoc právnickým oso-
bám so sídlom v Slovenskej republike a zdržiavajú sa
v Slovenskej republike len s cie¾om poskytnú� túto
odbornú pomoc, sa považujú za daňovníkov s daňovou
povinnos�ou vz�ahujúcou sa len na príjmy zo zdrojov
na území Slovenskej republiky.

§ 3

Predmet dane z príjmov fyzických osôb

(1) Predmetom dane z príjmov fyzických osôb (ïalej
len „daň“) sú
a) príjmy zo závislej činnosti a funkčné požitky (§ 6),
b) príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobko-

vej činnosti (§ 7),
c) príjmy z kapitálového majetku (§ 8),
d) príjmy z prenájmu (§ 9),
e) ostatné príjmy (§ 10).

(2) Príjmom pod¾a odseku 1 sa rozumie peňažný
príjem i nepeňažný príjem dosiahnutý aj zámenou.

(3) Nepeňažný príjem sa oceňuje cenou bežne po-
užívanou v mieste a čase plnenia, a to pod¾a jeho
druhu a kvality, prípadne jeho stavu a miery opotre-
benia, ak tento zákon alebo osobitný predpis neusta-
novuje inak.

(4) Predmetom dane nie sú
a) príjmy získané nadobudnutím cenných papierov

pod¾a osobitného zákona,1) dedením,2) vydaním3)
alebo darovaním4) nehnute¾nosti alebo hnute¾nej
veci alebo majetkového práva s výnimkou príjmov
z nich plynúcich a s výnimkou darov poskytova-
ných v súvislosti s výkonom činnosti pod¾a § 6 ale-
bo pod¾a § 7,

b) úvery a pôžičky.

1) Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
2) Napríklad § 460 až 487 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
3) Napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon

č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení
neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vz�ahov k pôde a inému po¾nohospodárskemu majetku v znení
neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č.  319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti
orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov, zákon č. 42/1992 Zb.
o úprave majetkových vz�ahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov.

4) Napríklad § 628 až 630 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
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§ 4

Oslobodenie od dane

(1) Od dane je oslobodený príjem
a) z predaja bytu alebo obytného domu najviac s dvo-

ma bytmi vrátane súvisiacich pozemkov, ak ho
predávajúci vlastnil a súčasne mal v ňom trvalý
pobyt najmenej počas dvoch rokov bezprostredne
pred predajom; od dane nie je oslobodený príjem
z predaja takéhoto bytu alebo domu, ak o ňom
daňovník účtoval5) ako o majetku využívanom na
podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú
činnos� alebo na prenájom, alebo ho evidoval pod¾a
§ 9 ods. 4 ako majetok prenajímaný, a to do piatich
rokov od skončenia tejto činnosti; ak takýto byt
alebo dom daňovník využíval len sčasti na podni-
kanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnos�
alebo ak ho daňovník prenajímal len sčasti, pri
určení tej časti príjmu z jeho predaja, ktorá nie je
oslobodená od dane, sa vychádza z rovnakého po-
meru, v akom ho daňovník využíval na uvedené
činnosti;

b) z predaja nehnute¾ností, na ktoré sa nevz�ahuje
oslobodenie pod¾a písmena a), ak doba medzi na-
dobudnutím a predajom presiahne pä� rokov; od
dane nie je oslobodený príjem z predaja nehnute¾-
ností, ktoré sú alebo boli predmetom podnikania
daňovníka; od dane nie je oslobodený príjem z pre-
daja nehnute¾ností, o ktorých daňovník účtoval5)
ako o majetku využívanom na podnikanie alebo na
inú samostatnú zárobkovú činnos� alebo na prená-
jom, alebo ich evidoval pod¾a § 9 ods. 4 ako majetok
prenajímaný, a to do piatich rokov od skončenia
činnosti; od dane nie je oslobodený príjem, ktorý
plynie daňovníkovi na základe zmluvy o budúcom
predaji nehnute¾nosti uzavretej v čase do piatich
rokov od jej nadobudnutia, aj keï kúpna zmluva
bude uzavretá až po piatich rokoch od jej nadobud-
nutia; ak takéto nehnute¾nosti daňovník využíval
len sčasti na podnikanie alebo na inú samostatnú
zárobkovú činnos� alebo ich daňovník prenajímal
len sčasti, pri určení tej časti príjmu z ich predaja,
ktorá nie je oslobodená od dane, sa vychádza z rov-
nakého pomeru, v akom ich daňovník využíval na
uvedené činnosti;

c) z predaja hnute¾ných vecí; od dane nie je oslobode-
ný príjem z predaja motorových vozidiel, lietadiel
a lodí, ak doba medzi nadobudnutím a predajom
nepresahuje jeden rok; od dane nie je oslobodený
príjem z predaja hnute¾ných vecí, ktoré boli pred-
metom podnikania daňovníka alebo o nich daňov-
ník účtoval5) ako o majetku využívanom na podni-
kanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnos�
alebo na prenájom [§ 9 ods. 1 písm. b)], alebo ich
evidoval pod¾a § 9 ods. 4 ako majetok využívaný na
prenájom [§ 9 ods. 1 písm. b)], a to do piatich rokov
od skončenia činnosti; od dane nie je oslobodený

príjem, ktorý plynie daňovníkovi na základe zmluvy
o budúcom predaji hnute¾nej veci uzavretej v čase
do piatich rokov od jej nadobudnutia, aj keï kúpna
zmluva bude uzavretá až po piatich rokoch od jej
nadobudnutia; ak takéto hnute¾né veci daňovník
využíval len sčasti na podnikanie alebo na inú
samostatnú zárobkovú činnos�, pri určení tej časti
príjmu z ich predaja, ktorá nie je oslobodená od
dane, sa vychádza z rovnakého pomeru, v akom
tieto veci daňovník využíval na uvedené činnosti;

d) z predaja cenných papierov, ak doba medzi nado-
budnutím a predajom presahuje tri roky; predajom
cenného papiera na účely tohto zákona je aj spätný
predaj (vyplatenie) podielových listov. Ak doba me-
dzi nadobudnutím a predajom tuzemských verejne
obchodovate¾ných cenných papierov6) vrátane
spätného predaja tuzemských podielových listov
nepresiahne tri roky, oslobodený od dane je príjem
z ich predaja znížený o výdavky pod¾a § 10 ods. 5
v sume neprevyšujúcej 50 000 Sk v kalendárnom
roku; od dane nie je oslobodený príjem z predaja
cenných papierov, o ktorých daňovník účtoval,5)
a príjem z kapitálového majetku (§ 8);

e) z predaja nehnute¾ností alebo hnute¾ných vecí vy-
daných oprávnenej osobe pod¾a osobitných predpi-
sov,3) úroky zo štátnych dlhopisov vydaných v sú-
vislosti s rehabilitačným konaním o nápravách
krívd a prijaté náhrady oprávnenej osoby pod¾a
osobitných predpisov;3)

f) z prevádzky malých vodných elektrární do inštalo-
vaného výkonu 1 MW, veterných elektrární, tepel-
ných čerpadiel, solárnych zariadení, zariadení na
výrobu bioplynu, zariadení na výrobu biologicky
rozložite¾ných látok, ktorých doba rozkladu je krat-
šia ako polovica doby rozkladu porovnate¾ných lá-
tok neupravených týmto zariadením, s výnimkou
prírodných látok a materiálov, ktoré sú svojou po-
vahou rozložite¾né bez ïalších úprav, zariadení na
využitie geotermálnej energie a zariadení so zdru-
ženou výrobou tepla a elektriny; od dane je oslobo-
dený príjem dosiahnutý v kalendárnom roku,
v ktorom sa tieto zariadenia uviedli do prevádzky,
a v bezprostredne nasledujúcich piatich rokoch; za
prvé uvedenie do prevádzky sa považujú aj prípady,
keï boli zariadenia rekonštruované, ak príjmy
z prevádzky týchto zariadení neboli už oslobodené
do dane;

g) z výroby zariadení na zber, zhromažïovanie a pre-
pravu nebezpečných odpadov, z prevádzky zariade-
ní na recykláciu nebezpečných odpadov, z prevádz-
ky zariadení alebo technológií na úpravu
nebezpečných odpadov, ktorou sa zníži ich nebez-
pečnos�, objem alebo hmotnos�, z prevádzky sklá-
dok alebo ich častí slúžiacich na ukladanie nebez-
pečných odpadov,7) z prevádzky skládok
registrovaných ako osobitne určená skládka8)
a z vykonávania sanácií starých skládok nebezpeč-

5) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
6) § 8 ods. 3 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
7) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 19/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva

Katalóg odpadov.
8) § 21 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi.
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ných odpadov a z prevádzky spa¾ovní na spa¾ovanie
nebezpečných odpadov;

h) z prevodu členských práv družstva alebo z prevodu
účasti na obchodných spoločnostiach, ak nejde
o predaj cenných papierov, ak doba medzi nado-
budnutím a prevodom presahuje pä� rokov; od da-
ne nie sú oslobodené príjmy z prevodu členských
práv družstva alebo z prevodu účasti na obchod-
ných spoločnostiach, ak o ich obstaraní daňovník
účtoval,5) a to do piatich rokov od skončenia podni-
kania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti;
od dane nie sú oslobodené príjmy, ktoré plynú
daňovníkovi na základe zmluvy o budúcom prevode
členských práv družstva alebo o prevode účasti na
obchodných spoločnostiach v dobe do piatich rokov
od nadobudnutia, aj keï zmluva o prevode bude
uzatvorená až po piatich rokoch od ich nadobud-
nutia;

i) z odpisu záväzkov pri vyrovnaní vykonanom pod¾a
osobitného predpisu;9)

 j) zo speňaženia konkurznej podstaty;9)
k) poskytovaný formou dávok, podpôr a služieb z po-

vinného zdravotného poistenia,10) nemocenského
poistenia a dôchodkového zabezpečenia11) a z pois-
tenia v nezamestnanosti12) a plnenia z povinného
zahraničného poistenia rovnakého druhu, ako aj
formou sociálnych dávok poskytovaných namiesto
dávok z povinného poistenia;

l) prijatý v rámci plnenia vyživovacej povinnosti pod¾a
osobitného predpisu.13)

(2) Od dane sú oslobodené aj
a) dávky sociálnej pomoci, sociálne služby a peňažné

príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov

�ažkého zdravotného postihnutia,14) štátne dávky
a štátne sociálne dávky upravené osobitnými pred-
pismi15) a ïalšie dávky sociálneho zabezpečenia;16)

b) plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu
práce17) s výnimkou platieb prijatých v súvislosti
s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy pod¾a
§ 7;

c) plnenia poskytované ozbrojenými silami vojakom
základnej služby, vojakom náhradnej služby, voja-
kom zdokona¾ovacej služby, vojakom prípravnej
služby a žiakom vojenských škôl pod¾a osobitných
predpisov;18)

d) plnenia poskytované v cudzej mene vojakom ozbro-
jených síl, ktorí sú vyslaní mimo územia Slovenskej
republiky pod¾a osobitného predpisu;19)

e) sociálne dávky a dávky výsluhového zabezpečenia
príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpeč-
nostných zborov, ozbrojených zborov a Slovenskej
informačnej služby pod¾a osobitných predpisov;20)

f) disciplinárne odmeny poskytované príslušníkom
ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zbo-
rov, ozbrojených zborov a Slovenskej informačnej
služby pod¾a osobitných predpisov;21)

g) plnenia poskytované občanom v súvislosti s výko-
nom civilnej služby;22)

h) čas� platu a čas� náhrady platu za dovolenku v cu-
dzej mene zamestnancov zahraničnej služby;23)

i) vecné alebo peňažné dary poskytované príslušní-
kom, zamestnancom a členom jednotiek požiarnej
ochrany a fyzickým osobám pri záchrane života
a majetku;24)

j) odmeny vyplácané zdravotníckou správou darcom

 9) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
10) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia,

o zriadení Všeobecnej zdravotnej pois�ovne a o zriaïovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných pois�ovní
v znení neskorších predpisov.

11) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej pois�ovni v znení neskorších predpisov, § 4 zákona
č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov.

12) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
13) Zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.
14) Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
15) Napríklad zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov, zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom

príspevku v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku
k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov, zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení die�a�a, o príspevku rodičom, ktorým
sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ïalšie
zákony, zákon č. 236/1998 Z. z. o zaopatrovacom príspevku, zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb, zákon č. 265/1998 Z. z.
o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti.

16) Napríklad zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
17) § 79 až 111 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. v znení zákona č. 386/1997 Z. z.
18) Napríklad zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe, zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov.
19) § 2 ods. 2 zákona č. 351/1997 Z. z. Branný zákon.
20) Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže

Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 114/1998 Z. z. v znení zákona č. 131/1999 Z. z.
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ïalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z.

21) Napríklad zákon č. 370/1997 Z. z., zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/1998 Z. z. v znení zákona č. 54/1999
Z. z.

22) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady
č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky
zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z.

23) § 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/1993 Z. z. o platových pomeroch zamestnancov zahraničnej služby v znení nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 157/1995 Z. z.

24) § 91 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 525/1990 Zb.
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za odber krvi a iných biologických materiálov z ¾ud-
ského organizmu;

k) plnenia z poistenia osôb s výnimkou plnenia z po-
istenia pre prípad dožitia určitého veku a z dôchod-
kového poistenia;

l) prijaté náhrady škôd, plnenia z poistenia majetku
a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu s vý-
nimkou platieb prijatých ako
1. náhrada za stratu príjmu,
2. náhrada za škodu spôsobenú na majetku, o kto-

rom v čase vzniku škody daňovník účtoval5) ako
o majetku využívanom na podnikanie alebo na
inú samostatnú zárobkovú činnos� alebo na pre-
nájom, alebo ho evidoval pod¾a § 9 ods. 4,

3. náhrada za škodu spôsobenú v súvislosti s pod-
nikaním alebo s inou samostatnou zárobkovou
činnos�ou (§ 7) daňovníka a za škodu spôsobenú
daňovníkom v súvislosti s prenájmom (§ 9);

m) štipendiá25) zo štátneho rozpočtu a takéto plnenia
poskytované zo zahraničia, podpory a príspevky
z prostriedkov nadácií a občianskych združení26)
vrátane nepeňažného plnenia, podpory a príspev-
ky27) z prostriedkov štátneho rozpočtu, z rozpočtov
obcí a zo štátnych fondov vrátane nepeňažného
plnenia a plnenia poskytované neziskovou organi-
záciou28) s výnimkou platieb prijatých ako náhrada
za stratu príjmu alebo v súvislosti s výkonom čin-
ností, z ktorých plynú príjmy pod¾a § 6 a 7;

n) prijaté ceny a výhry v hodnote neprevyšujúcej
5 000 Sk za cenu alebo výhru, pričom od dane nie
sú oslobodené príjmy zo sú�aží vyhlásených za-
mestnávate¾om pre svojich zamestnancov a ceny zo
športových sú�aží prijatých daňovníkmi, ktorých
športová činnos� je inou samostatnou zárobkovou
činnos�ou (§ 7); cena z verejnej sú�aže a podobná
cena plynúca zo zahraničia je oslobodená od dane
v plnej výške, ak ju príjemca daroval na účely uve-
dené v § 12 ods. 10 v plnej výške obci alebo práv-
nickej osobe so sídlom na území Slovenskej repub-
liky; cenou alebo výhrou sa rozumie
1. cena z verejnej sú�aže, cena zo sú�aže, v ktorej je

okruh sú�ažiacich obmedzený podmienkami sú-
�aže, alebo ak ide o sú�ažiacich vybratých uspo-
riadate¾om sú�aže s výnimkou odmeny zahrnutej
do tejto ceny za použitie diela alebo výkonu, ak je
súčas�ou tejto ceny,

2. výhra z reklamnej sú�aže alebo zo žrebovania,
3. cena zo športovej sú�aže;

o) úroky z vkladov zo stavebného sporenia vrátane
úrokov zo štátnej podpory pod¾a osobitného pred-
pisu;29)

p) úrokové výnosy z hypotekárnych záložných lis-
tov;30)

r) výnosy z cenných papierov vydaných Národnou
bankou Slovenska znejúcich na cudziu menu;31)

s) výnosy zo štátnych dlhopisov znejúcich na cudziu
menu;30)

t) úroky z preplatku na dani zapríčineného správcom
dane;32)

u) peňažné náhrady z garančného fondu.12)

§ 5

Základ dane

(1) Základom dane je suma, o ktorú príjmy plynúce
daňovníkovi v kalendárnom roku (ïalej len „zdaňova-
cie obdobie“) presahujú výdavky preukázate¾ne vyna-
ložené na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie,
ak ïalej pri jednotlivých druhoch príjmov (§ 6 až 10)
nie je ustanovené inak.

(2) Základom dane daňovníka, ktorému plynú v zda-
ňovacom období súbežne dva alebo viac druhov príj-
mov uvedených v § 6 až 10, je súčet čiastkových zá-
kladov dane zistených pod¾a jednotlivých druhov
príjmov s použitím ustanovenia odseku 1.

(3) Ak pod¾a účtovníctva alebo evidencie vedenej
pod¾a § 9 ods.  4 výdavky presiahnu príjmy uvedené
v § 7 a 9, rozdiel je stratou. O stratu upravenú pod¾a
§ 23 (ïalej len „daňová strata“) sa zníži úhrn čiastko-
vých základov dane zistených pod¾a jednotlivých dru-
hov príjmov uvedených v § 7 až 10 s použitím ustano-
venia odseku 1. Odpočítavaná daňová strata sa
nezvyšuje o príjmy, o ktorých daňovník účtuje,5) ak sú
zdaňované osobitnou sadzbou dane (§ 36). Daňovú
stratu alebo jej čas�, ktorú nemožno uplatni� pri zda-
není príjmov v zdaňovacom období, v ktorom vznikla,
možno odpočíta� od úhrnu čiastkových základov dane
zistených pod¾a jednotlivých druhov príjmov uvede-
ných v § 7 až 10 v nasledujúcich zdaňovacích obdo-
biach pod¾a ustanovení § 34.

(4) Príjmy zo závislej činnosti a funkčné požitky (§ 6)
plynúce daňovníkovi najdlhšie do 31. januára po skon-
čení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa dosiahli, sa
považujú za príjmy plynúce daňovníkovi v tomto zda-
ňovacom období. U daňovníka s príjmami pod¾a § 7
a 9 sa prihliadne na zásoby obstarané aj v kalendár-
nom roku, ktorý predchádzal roku, v ktorom daňovník
začal činnos�. Rovnako sa posudzujú aj iné nevyhnut-

25) Napríklad vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií
študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov.

26) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 207/1996 Z. z. o nadáciách.

27) Napríklad § 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
28) § 2 ods. 3 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

§ 2 ods. 2 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.
29) Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
30) Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
31) § 29 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.
32) § 63 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných

orgánov v znení neskorších predpisov.
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ne vynaložené výdavky daňovníka spojené so začatím
činnosti.

(5) Do základu dane sa nezahŕňajú príjmy oslobode-
né od dane a príjmy, pre ktoré je ïalej ustanovené, že
sa z nich daň vyberá osobitnou sadzbou pod¾a § 36 zo
samostatného základu dane.

(6) Príjmy uvedené v § 8 až 10, ktoré plynú manže-
lom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, sa zdaňujú
u jedného z nich.

§ 6

Príjmy zo závislej činnosti a funkčné požitky

(1) Príjmami zo závislej činnosti sú
a) príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho

pracovnoprávneho vz�ahu, zo služobného pomeru
alebo z členského pomeru alebo z obdobného vz�a-
hu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre
platite¾a príjmu povinný dodržiava� pokyny alebo
príkazy platite¾a, ako aj príjmy za prácu žiakov
a študentov z praktického výcviku;

b) príjmy za prácu členov družstiev, spoločníkov a ko-
nate¾ov spoločností s ručením obmedzeným a ko-
manditistov komanditných spoločností, a to aj keï
nie sú povinní pri výkone práce pre družstvo alebo
pre spoločnos� dodržiava� príkazy inej osoby;

c) odmeny členov štatutárnych orgánov a ïalších or-
gánov právnických osôb;

d) odmeny obvinených vo väzbe33) a odmeny odsúde-
ných vo výkone trestu odňatia slobody poskytované
pod¾a osobitného predpisu;34)

e) príjmy z prostriedkov sociálneho fondu poskytova-
né pod¾a osobitného predpisu;35)

f) príjmy plynúce daňovníkovi v súvislosti s výkonom
závislej činnosti alebo funkcie, aj keï sa vyplácajú
ako náhrada za stratu týchto príjmov platite¾om,
u ktorého daňovník nevykonáva alebo nevykonával
túto závislú činnos� alebo funkciu;

g) obslužné.36)

(2) Daňovník s príjmami zo závislej činnosti a funkč-
ných požitkov sa ïalej označuje ako „zamestnanec“,
platite¾ príjmu ako „zamestnávate¾“. Zamestnávate¾om
na účely tohto zákona je aj platite¾ príjmu uvedený
v § 2 ods. 2 alebo v § 17 ods. 2, u ktorého zamestna-
nec vykonáva prácu pod¾a jeho príkazov, aj keï príjem
za túto prácu je na základe zmluvného vz�ahu vyplá-
caný prostredníctvom osoby so sídlom alebo s bydlis-
kom v zahraničí. Na účely ïalších ustanovení tohto
zákona sa takto vyplácaný príjem považuje za príjem,
ktorý vypláca daňovník uvedený v § 2 ods. 2 alebo
v § 17 ods. 2. Ak v úhradách zamestnávate¾a osobe so
sídlom alebo s bydliskom v zahraničí nie je preukáza-
ná skutočná výška príjmov zamestnancov, považuje sa
za príjem zamestnancov celá úhrada.

(3) Príjmami pod¾a odseku 1 sú bez oh¾adu na ich
právny nárok pravidelné alebo jednorazové príjmy,
ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú k dobru
alebo spočívajú v inej forme plnenia zamestnancovi od
zamestnávate¾a alebo v súvislosti s výkonom závislej
činnosti alebo funkcie. Takýmito príjmami sú aj príj-
my, ktoré dostáva osoba, na ktorú prešlo príslušné
právo na tieto príjmy.

(4) Príjmy pod¾a odseku 1 písm. a) a f) a odseku 9
plynúce zo zdrojov na území Slovenskej republiky,
ktorých úhrnná výška od toho istého zamestnávate¾a
nepresiahne v kalendárnom mesiaci sumu 4 000 Sk,
sú po znížení pod¾a odseku 12 písm. a) samostatným
základom dane (§ 36). Uvedené platí v prípade, ak ide
o príjmy plynúce zamestnancovi od zamestnávate¾a,
u ktorého zamestnanec neuplatňuje nezdanite¾né čas-
ti základu dane na výpočet preddavkov na daň z príj-
mov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov.

(5) Príjmy uvedené v odseku 1 písm. e) sú samostat-
ným základom dane na zdanenie osobitnou sadzbou
dane (§ 36).

(6) Príjmom zamestnanca, ktorému zamestnávate¾
poskytuje motorové vozidlo na používanie na služobné
a súkromné účely, je suma vo výške 1 % z ceny obsta-
rania vozidla za každý aj začatý kalendárny mesiac
používania na takéto účely, najmenej však 2 000 Sk
za kalendárny mesiac. Ak ide o prenajaté vozidlo, vy-
chádza sa z obstarávacej ceny vozidla u pôvodného
vlastníka, a to aj v prípade, ak dôjde k následnej kúpe
prenajatého vozidla. Ak v obstarávacej cene vozidla nie
je zahrnutá daň z pridanej hodnoty, na účely tohto
ustanovenia sa o túto daň cena zvýši.

(7) Za príjem zo závislej činnosti sa nepovažuje
a predmetom dane okrem príjmov, ktoré nie sú pred-
metom dane pod¾a § 3 ods.  4, nie je
a) náhrada cestovných výdavkov poskytovaná v sú-

vislosti s výkonom závislej činnosti do výšky, na
ktorú vzniká zamestnancovi nárok pod¾a osobit-
ných predpisov,37) ani vreckové pri zahraničných
pracovných cestách do výšky 40 % nároku na strav-
né ustanovené týmito predpismi;37)

b) hodnota poskytovaných osobných ochranných pra-
covných prostriedkov pod¾a osobitných predpisov,
osobných hygienických prostriedkov a pracovného
oblečenia vrátane ich udržiavania (napr. pracovné
odevy, uniformy);

c) suma prijatá zamestnancom ako preddavok od za-
mestnávate¾a, aby ju v jeho mene vydal, alebo su-
ma, ktorou zamestnávate¾ uhrádza zamestnancovi
preukázané výdavky, ktoré za zamestnávate¾a vy-
naložil zo svojho tak, akoby ich vynaložil priamo
zamestnávate¾;

d) suma do výšky ustanovenej osobitným predpi-

33) § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby.
34) § 19 ods. 2 písm. e), § 29 ods. 1 a § 29a zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.
35) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach

z príjmov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.
36) Napríklad § 39 zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
37) Napríklad zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
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som38) na úhradu niektorých výdavkov zamestnan-
ca;

e) hodnota poskytovaných rekondičných pobytov, re-
habilitačných pobytov, kondičných rehabilitácií
a preventívnej zdravotnej starostlivosti v prípadoch
a za podmienok ustanovených osobitným predpi-
som.39)

(8) Od dane sú oslobodené okrem príjmov uvede-
ných v § 4 aj
a) nepeňažné príjmy zamestnanca poskytnuté ako

1. suma vynaložená zamestnávate¾om na doško¾o-
vanie zamestnanca, ktoré súvisí s činnos�ou
alebo s podnikaním zamestnávate¾a; toto oslobo-
denie sa nevz�ahuje na sumy vyplácané zamest-
nancovi ako náhrada za ušlý príjem,

2. hodnota stravy poskytovanej zamestnávate¾om
zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo
v rámci stravovania zabezpečovaného prostred-
níctvom iných subjektov,

3. hodnota nealkoholických nápojov poskytovaných
zamestnávate¾om zamestnancovi na spotrebu na
pracovisku,

4. použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdeláva-
cieho, predškolského, telovýchovného alebo špor-
tového zariadenia zamestnávate¾a zamestnan-
com; rovnako sa posudzuje aj takéto plnenie
poskytnuté manželovi (manželke) zamestnanca
a de�om, ktoré sa na účely tohto zákona považujú
za vyživované osoby (§ 12),

5. zvýhodnenie plynúce zamestnancovi z nižšieho
úroku pri poskytnutí pôžičky od zamestnávate¾a,
ako je bežne používaný úrok v mieste a v čase
poskytnutia tejto pôžičky, ak úhrnná suma pôži-
čiek poskytnutých zamestnancovi nepresiahne
50 000 Sk v kalendárnom roku; ak úhrnná suma
pôžičiek presiahne 50 000 Sk v kalendárnom
roku, peňažné zvýhodnenie vz�ahujúce sa na celú
sumu je predmetom dane pod¾a odseku 3,

6. poistné na zdravotné poistenie, poistné na nemo-
censké poistenie a poistné na dôchodkové zabez-
pečenie a príspevky na poistenie v nezamestna-
nosti pod¾a osobitných predpisov40) (ïalej len
„povinné poistné“), ktoré je zamestnávate¾ povin-
ný plati� za zamestnanca,

7. príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie,
ktoré platí zamestnávate¾ za zamestnanca pod¾a
osobitného predpisu;41)

b) príspevky zamestnávate¾a na vstupenky na kultúr-
ne programy a športové akcie vrátane poskytnutia
vstupeniek; rovnako sa posudzuje aj takéto plnenie

poskytnuté manželovi (manželke) zamestnanca
a de�om, ktoré sa na účely tohto zákona považujú
za vyživované osoby (§ 12);

c) príjmy členov bytových družstiev z osobného plne-
nia pri svojpomocnej družstevnej bytovej výstavbe,
ktoré sa im nevyplácajú v hotovosti, ale sa pripisu-
jú na ich členské podiely;

d) príjmy získané nadobudnutím zamestnaneckých
akcií pod¾a osobitného predpisu42) za nižšiu ako
menovitú hodnotu s výnimkou príjmov z nich ply-
núcich a príjmov plynúcich zo spätného odpredaja
(vrátenia) týchto akcií za vyššiu ako nadobúdaciu
hodnotu;

e) príjmy zo závislej činnosti plynúce daňovníkom
uvedeným v §  2 ods. 3 od zamestnávate¾a so síd-
lom alebo s bydliskom v zahraničí, ak nejde o príj-
my z činností vykonávaných v stálej prevádzkarni
(§  22 ods. 2);

f) náhrady za stratu na zárobku po skončení pracov-
nej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom
alebo chorobou z povolania, ak táto náhrada bola
určená pevnou sumou právoplatným rozhodnutím
súdu pred 1. januárom 1993.

 (9) Funkčnými požitkami na účely tohto zákona sú
a) platy a funkčné príplatky ústavných činite¾ov Slo-

venskej republiky a prokurátorov Slovenskej re-
publiky ustanovené osobitnými predpismi43) a ve-
dúcich ostatných ústredných orgánov štátnej
správy Slovenskej republiky;

b) odmeny za výkon funkcie v orgánoch územnej
samosprávy, v štátnych orgánoch, v občianskych
združeniach26) a v iných záujmových združeniach
alebo spoločenstvách a v profesijných komorách.

(10) Príjmami pod¾a odseku 9 a predmetom dane nie
sú náhrady výdavkov a plnenia poskytované v súvis-
losti s výkonom funkcie, na ktoré vzniká nárok pod¾a
osobitných predpisov,43) s výnimkou náhrady ušlého
príjmu a náhrady za stratu času.

(11) Ustanovenia odsekov 6 až 8 sa použijú rovnako
aj na plnenia poskytované v súvislosti s výkonom
funkcie.

(12) Základom dane (čiastkovým základom dane) sú
príjmy zo závislej činnosti alebo funkčné požitky s vý-
nimkou uvedenou v odsekoch 4 a 5 znížené o
a) povinné poistné,40) ktoré je povinný plati� zamest-

nanec, alebo príspevky na zahraničné poistenie
zamestnanca, na ktorého sa vz�ahuje povinné za-
hraničné poistenie rovnakého druhu;

38) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č.  170/1993 Z. z. o poskytovaní náhrad niektorých výdavkov zamestnancom zahraničnej
služby v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 189/1996 Z. z.

39) Napríklad zákon č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
40) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej

republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších
predpisov.

41) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

42) § 158 Obchodného zákonníka.
43) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činite¾ov Slovenskej

republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z. o platových pomeroch prokurátorov
a právnych čakate¾ov prokuratúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
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b) príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie, kto-
ré platí zamestnanec pod¾a osobitného predpisu.41)

§ 7

Príjmy z podnikania
a z inej samostatnej zárobkovej činnosti

(1) Príjmami z podnikania sú
a) príjmy z po¾nohospodárskej výroby, lesného a vod-

ného hospodárstva,44)
b) príjmy zo živnosti,45)
c) príjmy z podnikania vykonávaného na základe iné-

ho ako živnostenského oprávnenia pod¾a osobit-
ných predpisov,46)

d) podiely spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti
a komplementárov komanditnej spoločnosti na zis-
ku pod¾a odsekov 5 a 6.

(2) Príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
ak nepatria do príjmov uvedených v § 6, sú príjmy
a) z použitia alebo z poskytnutia práv z priemyselné-

ho alebo z iného duševného vlastníctva vrátane
práv príbuzných autorskému právu,47) a to vrátane
príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania
literárnych a iných diel na vlastné náklady,

b) z činností,48) ktoré nie sú živnos�ou ani podnikaním
pod¾a osobitných predpisov,

c) znalcov a tlmočníkov za činnos� pod¾a osobitného
predpisu.49)

(3) Príjmom pod¾a odsekov 1 a 2 je aj
a) príjem z akéhoko¾vek nakladania s majetkom,

o ktorom daňovník účtuje5) ako o majetku využíva-
nom na podnikanie alebo na inú samostatnú zárob-
kovú činnos�,

b) úroky z peňažných prostriedkov na bežných úč-
toch, ktoré sú používané v súvislosti s dosahova-
ním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zá-
robkovej činnosti,

c) príjem z predaja podniku alebo jeho časti (§ 23
ods. 18) na základe zmluvy o predaji podniku.50)

(4) Základom dane (čiastkovým základom dane) sú
príjmy uvedené v odsekoch 1 až 3 s výnimkou uvede-
nou v odseku 8, znížené o daňové výdavky vynaložené
na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie (§ 24). Na
zistenie základu dane (čiastkového základu dane) sa
použijú ustanovenia § 23 až 34. Príjmy uvedené v od-

seku 1 písm.  d) sa môžu zníži� len za podmienok
uvedených v odseku 7. Príjmy uvedené v § 22 ods. l
písm. d) bodoch 1 až 3 plynúce daňovníkom uvedeným
v § 2 ods. 3 sú samostatným základom dane na zda-
nenie osobitnou sadzbou dane (§ 36).

(5) Základom dane (čiastkovým základom dane) spo-
ločníka verejnej obchodnej spoločnosti je čas� základu
dane verejnej obchodnej spoločnosti zisteného pod¾a
§ 23 až 33. Táto čas� základu dane sa určí v rovnakom
pomere, v akom sa rozde¾uje zisk pod¾a spoločenskej
zmluvy, inak rovnakým dielom.51) Ak vykáže verejná
obchodná spoločnos� pod¾a § 23 až 33 daňovú stratu,
rozde¾uje sa na spoločníka čas� tejto straty rovnako
ako základ dane. Do základu dane sa zahrnie aj podiel
spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti na likvidač-
nom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnací
podiel pri zániku účasti spoločníka v obchodnej spo-
ločnosti.

(6) Základom dane (čiastkovým základom dane)
komplementára komanditnej spoločnosti je čas� zákla-
du dane komanditnej spoločnosti zisteného pod¾a § 23
až 33 pripadajúca na komplementára. Táto čas� zákla-
du dane sa určí v rovnakom pomere, v akom sa rozde-
¾uje čas� zisku pripadajúca na komplementára pod¾a
spoločenskej zmluvy, inak rovnakým dielom.52) Ak vy-
káže komanditná spoločnos� pod¾a § 23 až 33 daňovú
stratu, rozde¾uje sa na komplementára čas� tejto stra-
ty rovnako ako základ dane. Do základu dane sa
zahrnie aj podiel komplementára komanditnej spoloč-
nosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnos-
ti a vyrovnací podiel pri zániku účasti komplementára
v komanditnej spoločnosti.

(7) Príjmy uvedené v odseku 1 písm. d) sa znižujú
o povinné poistné,40) ktoré je povinný plati� spoločník
verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementár
komanditnej spoločnosti, za predpokladu, že toto po-
vinné poistné nie je nákladom verejnej obchodnej spo-
ločnosti alebo komanditnej spoločnosti. Povinné poist-
né platené verejnou obchodnou spoločnos�ou za
spoločníkov alebo komanditnou spoločnos�ou za kom-
plementárov je u spoločníkov alebo u komplementárov
oslobodené od dane.

(8) Samostatným základom dane na zdanenie oso-
bitnou sadzbou dane (§ 36) sú príjmy uvedené v odse-

44) § 12a zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.
§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.

45) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
46) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o pois�ovníctve v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady

č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1994 Z. z., zákon Slovenskej
národnej rady č. 10/1992 Zb. o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky v znení zákona
č. 337/1998 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších
predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č.  78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení
neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z.

47) Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov.

48) Napríklad zákon č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 58 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení zákona č. 155/1999 Z. z.
49) Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.
50) § 476 až 488 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 264/1992 Zb.
51) § 82 ods. 1 Obchodného zákonníka.
52) § 100 ods. 2 Obchodného zákonníka.
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ku 2 písm. a) plynúce zo zdrojov na území Slovenskej
republiky, ak
a) ide o príjmy za príspevky do novín, časopisu, roz-

hlasu alebo televízie s výnimkou umeleckých výko-
nov53) a súčasne

b) ich úhrn nepresiahne u toho istého platite¾a v ka-
lendárnom mesiaci 4 000 Sk.

 (9) Ak daňovník neuplatní daňové výdavky preuká-
zate¾ne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie
a udržanie príjmu, môže uplatni� výdavky s výnimkou
uvedenou v § 11 ods. 2 vo výške
a) 60 % z príjmov z po¾nohospodárskej výroby, lesné-

ho a vodného hospodárstva,44)
b) 35 % z príjmov uvedených v odseku 2 písm. a) s vý-

nimkou príjmov pod¾a odseku 8,
c) 25 % z príjmov zo živnosti, z podnikania vykonáva-

ného na základe iného ako živnostenského opráv-
nenia pod¾a osobitných predpisov a z príjmov uve-
dených v odseku 2 písm. b) a c).

Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôso-
bom je povinný vies� evidenciu o príjmoch v časovom
slede, o zásobách a o poh¾adávkach.

(10) Ak daňovník uplatní výdavky pod¾a odseku 9,
v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky výdavky da-
ňovníka vynaložené v súvislosti s dosahovaním, zabez-
pečením a udržaním príjmov z podnikania a z inej
samostatnej zárobkovej činnosti okrem výdavkov, na
ktorých úhradu boli poskytnuté dotácie, podpory, prí-
spevky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtov obcí, zo štát-
nych fondov a z Národného úradu práce17) a ktoré
môže uplatni� najviac v preukázate¾nej výške. Ak da-
ňovník uplatní výdavky pod¾a odseku 9, je povinný
používa� takýto spôsob uplatnenia výdavkov aj pri
ostatných druhoch príjmov uvedených v odsekoch 1 a 2.

(11) O hnute¾ných veciach a nehnute¾nostiach
v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktoré vy-
užívajú na podnikanie alebo na inú samostatnú zárob-
kovú činnos� obaja manželia, účtuje5) ako o majetku
využívanom na podnikanie alebo na inú samostatnú
zárobkovú činnos� jeden z manželov.

(12) Výdavky súvisiace s využívaním hnute¾ných ve-
cí a nehnute¾ností pod¾a odseku 11 sa rozdelia medzi
oboch manželov v pomere, v akom ich využívajú pri
svojej činnosti.

(13) Príjem z predaja hnute¾ných vecí alebo nehnu-
te¾ností uvedených v odseku 11 sa zdaňuje tomu man-
želovi, ktorý o nich účtoval.5)

(14) Príjmy uvedené v odseku 1 písm. a) a v odse-
ku 2 písm. a), ktoré sú výsledkom nieko¾koročnej čin-
nosti daňovníka alebo plynú z využitia veci a práv
naraz za viac rokov, možno rozdeli� rovnomerne na
zdaňovacie obdobie, v ktorom sa dosiahli, a na zdaňo-
vacie obdobie predchádzajúce, najviac však na tri
pomerné časti. Príjmy z lesného hospodárstva dosiah-
nuté �ažbou dreva možno rozdeli� najviac na desa�
pomerných častí. Na výdavky vz�ahujúce sa na tieto
príjmy, ktoré sa už uplatnili pri zdanení príjmov v mi-

nulých zdaňovacích obdobiach, sa neprihliadne. Jed-
na pomerná čas� sa zahrnie do základu dane daňov-
níka v tom zdaňovacom období, v ktorom daňovník
dosiahol príjem, a zistí sa percento dane zo základu
dane. Týmto percentom sa vypočíta daň zo zostávajú-
cej časti, prípadne zostávajúcich častí príjmu, ktorý
daňovník dosiahol za nieko¾ko zdaňovacích období. Na
výpočet dane sa použije sadzba dane najmenej vo
výške 12 %.

§ 8

Príjmy z kapitálového majetku

(1) Príjmami z kapitálového majetku, ak nejde o príj-
my pod¾a § 6 ods. 1 alebo § 7 ods. 1 písm. d), sú
a) úroky a ostatné výnosy z cenných papierov, podiely

na zisku akciovej spoločnosti (dividendy) a podiely
na zisku z účastí v spoločnostiach s ručením obme-
dzeným a z účastí komanditistov v komanditných
spoločnostiach, podiely na zisku a obdobné plnenia
z členstva v družstvách a podiely členov pozemko-
vých spoločenstiev na výnosoch a na majetku urče-
nom na rozdelenie medzi členov pozemkových spo-
ločenstiev,54)

b) úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných
knižkách vrátane úrokov z peňažných prostriedkov
na vkladovom účte a z bežného účtu s výnimkou
úrokov uvedených v § 7 ods. 3,

c) úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôži-
čiek a úroky z hodnoty splateného vkladu v dohod-
nutej výške spoločníkov verejných obchodných
spoločností,

d) podiely na zisku tichého spoločníka z účasti na
podnikaní, ak sa nepoužijú na doplnenie vkladu
zníženého o podiely na stratách do pôvodnej výšky,

e) plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku
alebo z dôchodkového poistenia s výnimkou plnení
z dôchodkového zabezpečenia a z doplnkového dô-
chodkového poistenia pod¾a osobitného predpisu41)
znížené o zaplatené poistné; na výpočet základu
dane sa použije § 10 ods. 3 písm. e),

f) výnosy zo zmeniek.

(2) Príjmom z kapitálového majetku je aj
a) výnos, ktorý vzniká pri splatnosti cenného papiera

z rozdielu medzi menovitou hodnotou cenného pa-
piera a nižšou predajnou hodnotou pri jeho vydaní
alebo pri vrátení zamestnaneckej akcie z rozdielu
medzi jej menovitou hodnotou a nižšou predajnou
hodnotou pri jej vydaní; v prípade predčasného
spätného nákupu sa použije namiesto menovitej
hodnoty cena spätného nákupu,

b) príjmy z prevodu predkupného práva na cenné pa-
piere.

(3) Príjmy uvedené v odseku 1 písm. a), b), d) a e)
a v odseku 2 písm. a), plynúce zo zdrojov na území
Slovenskej republiky sú samostatným základom dane
na zdanenie osobitnou sadzbou dane (§ 36); v prípade
štátnych dlhopisov, ktorých výnos je určený pevnou
úrokovou sadzbou, sa tento výnos u majite¾a zahrnie

53) § 45 zákona č. 383/1997 Z. z.
54) § 13 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z.
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do základu dane pri splatnosti dlhopisu. Ak tieto príj-
my plynú zo zdrojov v zahraničí, sú základom dane
(čiastkovým základom dane) pod¾a § 5 ods. 2.

(4) Príjmy uvedené v odseku 1 písm. c) a f) nezníže-
né o výdavky a príjmy uvedené v odseku 2 písm. b)
znížené o cenu obstarania predkupného práva sú zá-
kladom dane (čiastkovým základom dane).

(5) Úroky a iné výnosy plynúce z vkladov, ktoré pri-
jíma banka alebo pobočka zahraničnej banky55) len od
svojich zamestnancov za iných podmienok ako od
ostatných fyzických osôb, sú samostatným základom
dane na zdanenie osobitnou sadzbou dane (§ 36).

§ 9

Príjmy z prenájmu

(1) Príjmami z prenájmu, ak nejde o príjmy uvedené
v § 6 až 8, sú príjmy
a) z prenájmu nehnute¾ností (ich častí) alebo bytov

(ich častí),
b) z prenájmu hnute¾ných vecí s výnimkou príleži-

tostného prenájmu pod¾a § 10 ods. 1 písm. b).

(2) Základom dane (čiastkovým základom dane) sú
príjmy uvedené v odseku 1 znížené o daňové výdavky
vynaložené na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udrža-
nie (§ 24). Na zistenie základu dane (čiastkového zá-
kladu dane) sa použijú ustanovenia § 23 až 34. Príjem
z prenájmu, ktorý plynie daňovníkovi uvedenému
v § 2 ods. 3, je samostatným základom dane na zda-
nenie osobitnou sadzbou dane (§ 36).

(3) Ak daňovník neuplatní daňové výdavky preuká-
zate¾ne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie
a udržanie príjmu, môže ich uplatni� vo výške 25 %
z úhrnu príjmov uvedených v odseku 1. Ak daňovník
uplatní výdavky pod¾a tohto odseku, sú v sumách
výdavkov zahrnuté všetky výdavky daňovníka vynalo-
žené v súvislosti s dosahovaním, zabezpečením a udr-
žaním príjmov z prenájmu. Daňovník počas uplatňo-
vania výdavkov týmto spôsobom je povinný vies�
evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách
a o poh¾adávkach.

(4) Ak daňovník uplatňuje pri príjmoch uvedených
v odseku 1 preukázate¾ne vynaložené daňové výdavky,
vedie počas celého zdaňovacieho obdobia evidenciu o
a) príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede,
b) hmotnom majetku a nehmotnom majetku, ktorý

možno odpisova�,
c) tvorbe a použití rezervy na opravy hmotného majet-

ku, ak rezervu vytvára,
d) zásobách, poh¾adávkach a záväzkoch v zdaňova-

com období, v ktorom sa skončí prenájom.

(5) Evidenciu pod¾a odseku 4 je daňovník povinný
uchováva� po dobu, v ktorej zanikne právo daň vyrubi�
alebo dodatočne vyrubi� pod¾a osobitného predpisu.56)

(6) Ak sa daňovník, ktorý má príjmy pod¾a odseku 1

a uplatňuje pri týchto príjmoch preukázate¾ne vynalo-
žené daňové výdavky, rozhodne namiesto vedenia evi-
dencie pod¾a odseku 4 účtova� v sústave jednoduché-
ho účtovníctva alebo podvojného účtovníctva, aj keï
táto povinnos� daňovníkovi nevyplýva z osobitných
predpisov,5) je povinný pod¾a týchto predpisov postu-
pova� počas celého zdaňovacieho obdobia.

§ 10

Ostatné príjmy

(1) Ostatnými príjmami, ak nejde o príjmy pod¾a § 6
až 9, sú najmä
a) príjmy z príležitostných činností, náhodné a jedno-

razové príjmy,
b) príjmy z príležitostného prenájmu hnute¾ných vecí,
c) príjmy z po¾nohospodárskej výroby, lesného a vod-

ného hospodárstva, ak nejde o činnos� vykonávanú
v rámci podnikania [§ 7 ods. 1 písm. a)],

d) príjmy z predaja vlastných nehnute¾ností alebo
hnute¾ných vecí a cenných papierov s výnimkou
uvedenou v § 4,

e) príjmy z prevodu účasti na spoločnosti s ručením
obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z pre-
vodu členských práv družstva s výnimkou uvede-
nou v § 4,

f) príjmy zo zdedených práv z priemyselného a iného
duševného vlastníctva vrátane autorských práv
a práv príbuzných autorskému právu,57)

g) prijaté výživné, dôchodky58) a obdobné opakujúce
sa požitky s výnimkou uvedenou v písm. m) a v § 4,

h) podiel spoločníka obchodnej spoločnosti s výnim-
kou spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti
a komplementára komanditnej spoločnosti alebo
podiel člena družstva na likvidačnom zostatku pri
likvidácii spoločnosti alebo družstva,

i) vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka v ob-
chodnej spoločnosti s výnimkou spoločníka verej-
nej obchodnej spoločnosti a komplementára ko-
manditnej spoločnosti alebo pri zániku členstva
v družstve,

j) výhry v lotériách, stávkach a iných podobných
hrách a výhry z reklamných sú�aží a žrebovaní
s výnimkou uvedenou v odseku 2 písm. b) a v § 4,

k) ceny z verejných sú�aží a zo športových sú�aží s vý-
nimkou uvedenou v § 4,

l) podiel na spoločne dosiahnutých príjmoch vypomá-
hajúcich osôb,

m) dávky poskytované z doplnkového dôchodkového
poistenia pod¾a osobitného predpisu.41)

(2) Od dane sú okrem príjmov uvedených v § 4 oslo-
bodené aj
a) príjmy pod¾a odseku 1 písm. a) až c), ak ich úhrn

u daňovníka nepresiahne v zdaňovacom období
10 000 Sk,

b) výhry v lotériách, stávkach a iných podobných hrách
prevádzkovaných na základe povolenia vydaného po-

55) § 1 ods. 1 a 5 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
56) § 45 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona č. 219/1999 Z. z.
57) § 45 až 52 zákona č. 383/1997 Z. z.
58) Napríklad § 842 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
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d¾a osobitných predpisov59) v hodnote neprevyšujú-
cej 300 000 Sk za každú výhru.

(3) Základom dane (čiastkovým základom dane) je
príjem znížený o výdavky preukázate¾ne vynaložené na
jeho dosiahnutie. Ak sú výdavky spojené s jednotlivým
druhom príjmu uvedeným v odseku 1 vyššie ako prí-
jem, na rozdiel sa neprihliada. Základom dane (čiast-
kovým základom dane)
a) pri príjmoch z predaja tuzemských verejne obcho-

dovate¾ných cenných papierov6) vrátane spätného
predaja (vyplatenia) tuzemských podielových listov
znížených o výdavky pod¾a odseku 5 je suma pre-
vyšujúca 50 000 Sk,

b) pri príjmoch pod¾a odseku 1 písm. j) a k), ktoré
plynú zo zdrojov v zahraničí, je príjem neznížený
o výdavky,

c) pri nepeňažnom vklade do základného imania ob-
chodnej spoločnosti alebo družstva u spoločníka
obchodnej spoločnosti alebo člena družstva je roz-
diel, ktorý vznikne pri jeho ocenení pod¾a § 29
ods. 1 písm. c) a jeho obstarávacou cenou pod¾a
§ 29 ods. 1 písm. a) alebo zostatkovou cenou ziste-
nou pod¾a § 29 ods.  2 v tom zdaňovacom období,
v ktorom sa vklad realizuje, ak je vkladom majetok,
ktorý sa pod¾a tohto zákona odpisoval; uvedený
postup sa neuplatní, ak je vkladom majetok, pri
ktorom príjmy z jeho predaja sú oslobodené od dane
pod¾a § 4 ods. 1 písm. a), b) a e),

d) pri predaji osobných dopravných prostriedkov,
o ktorých daňovník účtoval,5) s limitovanou vstup-
nou cenou pod¾a § 24 ods. 2 písm. a) alebo limito-
vaným nájomným pod¾a § 24 ods. 3 písm. f), je
zostatková cena a čas� predajnej ceny pod¾a § 23
ods. 20,

e) je dôchodok pod¾a osobitných predpisov58) po zní-
žení o sumu ceny obstarania rovnomerne rozdele-
nú na obdobie poberania dôchodku; toto obdobie
sa zistí ako rozdiel medzi strednou dĺžkou života
pod¾a údajov vyhlasovaných Štatistickým úradom
Slovenskej republiky a vekom daňovníka v čase,
keï dôchodok začne po prvý raz pobera�. Dôchodky
poskytované zamestnávate¾om svojim zamestnan-
com, a to aj bývalým zamestnancom, sú príjmami
pod¾a § 6.

(4) Do základu dane (čiastkového základu dane) sa
zahrnú aj príjmy uvedené v odseku 1 písm. d) a e),
ktoré plynú zo splátok na základe uzavretej kúpnej
zmluvy alebo prevodu, alebo z preddavku na základe
uzavretej zmluvy o budúcom predaji alebo prevode
v tom zdaňovacom období, v ktorom boli dosiahnuté.

(5) Pri príjmoch pod¾a odseku 1 písm. d) je výdav-
kom
a) kúpna cena, ktorú daňovník za vec preukázate¾ne

zaplatil,
b) cena zistená na účely dane z dedičstva alebo dane

z darovania,60) ak daňovník vec nadobudol dedením
alebo darovaním,

c) zostatková cena pod¾a § 29 ods. 2, ak ide o maje-

tok, o ktorom daňovník účtoval5) ako o majetku vy-
užívanom na podnikanie alebo na inú samostatnú
zárobkovú činnos� alebo na prenájom (§ 9), alebo
ho evidoval pod¾a § 9 ods. 4 ako majetok využívaný
na prenájom,

d) cena veci zistená v čase jej nadobudnutia, ak ju
daňovník získal zámenou,

e) finančné prostriedky, ktoré daňovník preukázate¾-
ne vynaložil na technické zhodnotenie, opravu
a údržbu veci vrátane ïalších výdavkov súvisiacich
s predajom veci s výnimkou výdavkov na osobné
účely daňovníka,

f) zaplatená daň z prevodu a prechodu nehnute¾nos-
tí,60) ak ide o príjem z predaja nehnute¾nosti,

g) výdavky súvisiace s nadobudnutím a predajom
cenných papierov,

h) výdavky, ktoré daňovník preukázate¾ne vynaložil,
ak ide o majetok, ktorý daňovník obstaral alebo
vyrobil vo vlastnej réžii.

 (6) Výdavkom pod¾a odseku 5 nie je hodnota da-
ňovníkovej vlastnej práce na veci, ktorú si sám vyrobil
alebo ju vlastnou prácou zhodnotil.

 (7) Pri príjmoch pod¾a odseku 1 písm. e), h) a i) sa
za výdavok považuje vklad alebo nadobúdacia cena
podielu. Nepeňažný vklad sa oceňuje rovnako ako
nepeňažný príjem v čase vykonania vkladu do obchod-
nej spoločnosti alebo družstva (§ 3 ods. 3). Ak je vkla-
dom majetok, ktorý bol na účely tohto zákona odpiso-
vaný, považuje sa za výdavok zostatková cena pod¾a
§ 29 ods. 2. Ak je vkladom nehnute¾nos� obstaraná
alebo nadobudnutá v čase kratšom ako dva roky pred
vložením do spoločnosti alebo družstva, považuje sa za
obstarávací alebo nadobúdací výdavok cena tejto ne-
hnute¾nosti alebo zostatková cena pod¾a § 29 ods. 2,
ak ide o nehnute¾nos� už odpisovanú pod¾a tohto
zákona.

 (8) Výdavky, ktoré prevyšujú príjmy pod¾a odse-
ku 1 písm. d) a e) v tom zdaňovacom období, v ktorom
po prvý raz plynú splátky alebo preddavky na predaj
hnute¾ných vecí, cenných papierov, nehnute¾ností ale-
bo na prevod obchodného podielu spoločníka spoloč-
nosti s ručením obmedzeným, komanditistu koman-
ditnej spoločnosti alebo členských práv člena
družstva, sa môžu uplatni� v tomto zdaňovacom obdo-
bí až do výšky týchto príjmov. Ak tieto príjmy plynú aj
v ïalšom zdaňovacom období, postupuje sa rovnako,
a to až do výšky celkovej sumy, ktorú možno pod¾a
tohto ustanovenia uplatni�.

 (9) Ak daňovník pri príjmoch pod¾a odseku 1
písm. c) neuplatní výdavky preukázate¾ne vynaložené
na dosiahnutie príjmu, môže uplatni� výdavky vo výš-
ke 50 % z týchto príjmov.

(10) Príjmy pod¾a odseku 1 písm. h) až k) a m) ply-
núce zo zdrojov na území Slovenskej republiky sú
samostatným základom dane na zdanenie osobitnou
sadzbou dane (§ 36). Ak plynú tieto príjmy zo zdrojov

59) Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
60) Zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnute¾ností v znení

neskorších predpisov.
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v zahraničí, sú základom dane (čiastkovým základom
dane) pod¾a § 5 ods. 2.

(11) Príjmy z cien z verejných sú�aží, zo sú�aží,
v ktorých je okruh sú�ažiacich obmedzený podmien-
kami sú�aže, alebo ak ide o sú�ažiacich vybraných
usporiadate¾om sú�aže, a zo športových sú�aží plynú-
ce zo zdrojov na území Slovenskej republiky, sú samo-
statným základom dane na zdanenie osobitnou sadz-
bou dane (§ 36). Ak je v cene z verejnej sú�aže
zahrnutá odmena za použitie diela alebo výkonu, zníži
sa o sumu pripadajúcu na túto odmenu základ dane
zdaňovaný osobitnou sadzbou dane a táto suma sa
zahrnie do príjmov uvedených v § 7. U daňovníkov (§ 2
ods. 2), u ktorých je športová činnos� inou samostat-
nou zárobkovou činnos�ou, sa považujú prijaté ceny
zo športových sú�aží za príjmy uvedené v § 7. Ak príj-
my z cien z verejných sú�aží a zo športových sú�aží
plynú zo zdrojov v zahraničí, sú základom dane (čiast-
kovým základom dane) pod¾a § 5 ods. 2. Príjmy zo
sú�aží vyhlásených zamestnávate¾om pre svojich za-
mestnancov sa považujú za príjmy uvedené v § 6.

§ 11

Výpočet príjmu spoluvlastníka,
účastníka združenia, ktoré nie je právnickou osobou,

a vypomáhajúcej osoby

(1) Príjmy dosiahnuté spoločne dvoma alebo viace-
rými daňovníkmi z titulu spoluvlastníctva k veci alebo
zo spoločných práv a spoločné výdavky vynaložené na
ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie sa rozde¾ujú
medzi daňovníkov pod¾a ich spoluvlastníckych po-
dielov.61)

(2) Príjmy dosiahnuté daňovníkmi pri spoločnom
podnikaní alebo zo spoločnej inej samostatnej zárob-
kovej činnosti (§ 7) s výnimkou príjmov, ktoré sa zda-
ňujú pod¾a § 14 a 15, na základe písomnej zmluvy
o združení62) alebo písomného vyhlásenia o združení
sa63) a daňové výdavky vynaložené na dosiahnutie, za-
bezpečenie a udržanie príjmov sa rozde¾ujú medzi
daňovníkov rovným dielom, ak nie je v zmluve o zdru-
žení určené inak. Rovnako sa rozde¾ujú príjmy a da-
ňové výdavky pri spoločnom podnikaní (§ 7) na zákla-
de písomnej zmluvy o združení62) medzi fyzickými
osobami a právnickými osobami.

(3) Príjmy pod¾a § 7 ods. 1 písm. a) až c) a § 7 ods. 2
s výnimkou príjmov účastníkov združenia62) a spoloč-
níkov pozemkových spoločenstiev63) a príjmov uvede-
ných v § 7 ods. 1 písm. a) a b), ktoré sa zdaňujú pod¾a
§ 14 a 15, dosiahnuté za výpomoci osôb, ktoré žijú
v domácnosti64) s daňovníkom, a výdavky vynaložené
na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie sa rozde-
¾ujú na tieto vypomáhajúce osoby tak, aby ich podiel
na spoločných príjmoch a výdavkoch bol v úhrne naj-

viac 20 %. Príjmy nemožno rozde¾ova� na deti povinné
školskou dochádzkou ani v kalendárnom roku, v kto-
rom ju skončia, ani na deti, ani na manželku (manže-
la), ak sa uplatňujú ako vyživované osoby (§ 12).

§ 12

Zníženie základu dane

(1) Základ dane sa zníži o nezdanite¾né časti základu
dane pod¾a odsekov 2 a 3 a o hodnotu darov pod¾a
odseku 10.

(2) Nezdanite¾né časti základu dane sú sumy
a) 38 760 Sk ročne na daňovníka;
b) 11 400 Sk ročne na vyživované die�a žijúce v do-

mácnosti64) s daňovníkom; prechodný pobyt die�a-
�a mimo domácnosti64) nemá vplyv na uplatnenie
tejto nezdanite¾nej časti základu dane; táto suma
sa zvyšuje na dvojnásobok ročne, ak pod¾a rozhod-
nutia alebo posudku posudkovej komisie sociálne-
ho zabezpečenia Sociálnej pois�ovne ide o die�a
dlhodobo �ažko zdravotne postihnuté, ktoré vyža-
duje mimoriadnu starostlivos� alebo osobitne ná-
ročnú mimoriadnu starostlivos�;

c) 12 000 Sk ročne na manželku (manžela) žijúcu
s daňovníkom v domácnosti,64) ak nemá vlastné
príjmy presahujúce 38 760 Sk ročne. Do vlastného
príjmu sa nezahŕňa zvýšenie dôchodku pre bez-
vládnos�, štátne sociálne dávky15) a štipendium
poskytované študujúcim sústavne sa pripravujú-
cim na budúce povolanie;

d) 8 400 Sk ročne, ak daňovník poberá čiastočný
invalidný dôchodok;

e) 16 800 Sk ročne, ak daňovník poberá invalidný
dôchodok alebo iný dôchodok, ktorého jednou
z podmienok na priznanie je invalidita, alebo je
daňovník pod¾a osobitných predpisov invalidný, ale
jeho žiados� o invalidný dôchodok bola zamietnutá
z iných dôvodov ako z dôvodu jeho invalidity.

(3) Ak je daňovník držite¾om preukazu o �ažkom zdra-
votnom postihnutí, zvyšuje sa suma pod¾a odseku 2
písm. d) alebo písm. e) na 48 000 Sk ročne, a to aj keï
nepoberá čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný
dôchodok. Tieto sumy možno uplatni� aj pri súbehu
nároku na starobný dôchodok, výsluhový dôchodok,65)
výsluhový príspevok vyplácaný, ak služobný pomer
trval aspoň 15 rokov,66) invalidný dôchodok, čiastočný
invalidný dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok.

(4) Základ dane daňovníka sa neznižuje o sumu
pod¾a odseku 2 písm. a), ak daňovník je na začiatku
zdaňovacieho obdobia poberate¾om starobného dô-
chodku, dôchodku za výsluhu rokov z dôchodkového
zabezpečenia alebo dôchodku zo zahraničného povin-
ného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového
dôchodku65) alebo výsluhového príspevku vyplácané-

61) § 137 až 142 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
62) § 829 až 841 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
63) § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z.
64) § 115 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
65) Zákon č. 114/1998 Z. z. v znení zákona č. 131/1999 Z. z.
66) § 211 ods. 1 písm. d) zákona č. 73/1998 Z. z.

§ 202 ods. 1 písm. d) zákona č. 200/1998 Z. z.
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ho, ak služobný pomer trval aspoň 15 rokov66) (ïalej
len „dôchodky“) alebo mu tieto dôchodky boli priznané
spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia a sú vyššie
ako suma, o ktorú sa znižuje základ dane pod¾a odse-
ku 2 písm. a). Ak suma týchto dôchodkov neprevyšuje
sumu, o ktorú sa znižuje základ dane pod¾a odseku 2
písm. a), zníži sa základ dane pod¾a odseku 2 písm. a)
len vo výške rozdielu medzi vyplatenou sumou týchto
dôchodkov a sumou, o ktorú sa znižuje základ dane
pod¾a odseku 2 písm. a). Na prídavky na deti a na
príplatok k prídavkom na deti sa neprihliada.

(5) Daňovníkovi uvedenému v § 2 ods. 3 sa základ
dane neznižuje o sumy uvedené v odseku 2 písm. b) až
e) a v odseku 3.

(6) Za vyživované die�a daňovníka (vlastné, osvoje-
né, die�a prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej sta-
rostlivos� rodičov na základe rozhodnutia príslušného
orgánu, die�a druhého z manželov a vnuk, ak jeho
rodičia nemajú príjmy, z ktorých by mohli zníženie
uplatni�) sa považuje
a) maloleté die�a,
b) plnoleté die�a až do dovŕšenia veku 26 rokov, ak

nepoberá invalidný dôchodok a
1. sústavne sa pripravuje na budúce povolanie67)

štúdiom alebo predpísaným výcvikom, alebo
2. nemôže sa pripravova� na budúce povolanie alebo

by� zamestnané pre chorobu, alebo
3. pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nie je

schopné sa sústavne pripravova� na budúce po-
volanie, alebo

4. na budúce povolanie je schopné sa pripravova�
len za mimoriadnych podmienok.

(7) Ak die�a uvedené v odseku 6 uzavrie manželstvo
a žije v domácnosti64) s manželom (manželkou), môže
uplatni� manžel (manželka) zníženie základu dane
pod¾a odseku 2 písm. c). Ak manžel (manželka) nemá
príjmy, z ktorých by mohol (mohla) toto zníženie zákla-
du dane uplatni�, môže uplatni� zníženie základu dane
pod¾a odseku 2 písm. b) rodič die�a�a alebo daňovník,
u ktorého ide vo vz�ahu k die�a�u o starostlivos� na-
hrádzajúcu starostlivos� rodičov na základe rozhodnu-
tia príslušného orgánu, ak die�a s ním žije v spoločnej
domácnosti.64)

(8) Ak v rámci jednej domácnosti64) vyživujú die�a
(deti) viacerí daňovníci (napr. manželia), môže ho (ich)
na účely dane uplatni� len jeden z nich. Pri použití
odseku 9 môže uplatni� die�a (deti) po čas� zdaňova-
cieho obdobia jeden z daňovníkov a po zostávajúcu
čas� druhý z daňovníkov. Ak podmienky nároku spĺňa
viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, nárok si
uplatní alebo sa prizná v poradí matka, otec, iná
oprávnená osoba.

(9) Daňovník, u ktorého podmienky na zníženie zá-
kladu dane pod¾a odseku 2 písm. b) až e) a odseku 3
trvajú len jeden mesiac alebo nieko¾ko kalendárnych
mesiacov v zdaňovacom období, si môže zníži� základ
dane len o sumu vo výške jednej dvanástiny za každý
kalendárny mesiac, na ktorého začiatku boli splnené

podmienky. Zníženie základu dane na die�a uplatní
daňovník už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa na-
rodilo alebo v ktorom sa začína sústavná príprava
plnoletého die�a�a na budúce povolanie.

(10) Od základu dane možno odpočíta� hodnotu da-
rov poskytnutých obciam a iným právnickým osobám
so sídlom na území Slovenskej republiky na financo-
vanie vedy a vzdelania, kultúry vrátane obnovy kultúr-
nych pamiatok, školstva, na požiarnu ochranu, na
podporu mládeže, na ochranu a bezpečnos� obyvate¾-
stva, na ochranu zvierat, na sociálne, zdravotnícke,
ekologické, humanitárne, charitatívne, náboženské
účely pre štátom uznané cirkvi a náboženské spoloč-
nosti a na telovýchovné a športové účely, ak úhrnná
hodnota darov v zdaňovacom období je aspoň 500 Sk;
v úhrne možno odpočíta� najviac 10 % zo základu dane
nezníženého o nezdanite¾né časti základu dane pod¾a
odsekov 2 a 3; ako dar na zdravotnícke účely sa
hodnota jedného odberu krvi a iných biologických
materiálov bezpríspevkového darcu oceňuje sumou
2 000 Sk.

(11) Súčas�ou hodnoty darov daňovníka, ktorý je
spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, ktorú
možno odpočíta� od základu dane pod¾a odseku 10, je
aj čas� hodnoty darov poskytnutých verejnou obchod-
nou spoločnos�ou na účely vymedzené v odseku 10
určená v rovnakom pomere, v akom sa rozde¾uje zá-
klad dane alebo daňová strata pod¾a § 7 ods. 5.

(12) Súčas�ou hodnoty darov daňovníka, ktorý je
komplementárom komanditnej spoločnosti, ktorú
možno odpočíta� od základu dane pod¾a odseku 10, je
aj čas� hodnoty darov poskytnutých komanditnou
spoločnos�ou na účely vymedzené v odseku 10 pripa-
dajúca na komplementára v pomere, v akom sa rozde-
¾uje na jednotlivých komplementárov základ dane ale-
bo daňová strata pod¾a § 7 ods. 6.

§ 13

Sadzba dane

(1) Daň zo základu dane s výnimkou základu dane
pod¾a § 14 ods.  5 zníženého pod¾a § 12, zaokrúhlené-
ho na celé stovky Sk nadol sa vypočíta
   nad Sk    do Sk
    –    90 000 12 % 
   90 000   150 000 10 800 Sk + 20 % zo základu

presahujúceho 90 000 Sk
  150 000   240 000 22 800 Sk + 25 % zo základu

presahujúceho 150 000 Sk
  240 000   396 000 45 300 Sk + 30 % zo základu

presahujúceho 240 000 Sk
  396 000   564 000 92 100 Sk + 35 % zo základu

presahujúceho 396 000 Sk
  564 000 1 128 000 150 900 Sk + 40 % zo základu

presahujúceho 564 000 Sk
1 128 000   a viac 376 500 Sk + 42 % zo základu

presahujúceho 1 128 000 Sk.

(2) Daň vypočítaná pod¾a odseku 1 sa znižuje o su-
my pod¾a § 35 ods. 16.

67) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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§ 14

Osobitný spôsob zdaňovania príjmov daňovníkov
vykonávajúcich po¾nohospodársku výrobu,

lesné a vodné hospodárstvo

(1) Daňovník, ktorý má príjmy pod¾a § 7 ods. 1
písm. a) a tieto v zdaňovacom období nepresiahnu
1 500 000 Sk, môže uplatni� výdavky vo výške 65 %
z týchto príjmov, ak
a) nemá iné druhy príjmov uvedené v § 6 až 10 okrem

príjmov, ktoré sú samostatným základom dane na
zdanenie osobitnou sadzbou dane (§ 36), a

b) nie je registrovaný ako platite¾ dane z pridanej hod-
noty68) a

c) nie je registrovaný ako platite¾ spotrebnej dane69) a
d) neuplatňuje daňové výdavky preukázate¾ne vynalo-

žené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príj-
mov (§ 24) alebo výdavky pod¾a § 7 ods. 9.

(2) Ak daňovník uplatní výdavky pod¾a odseku 1, sú
v sumách výdavkov zahrnuté všetky výdavky daňovní-
ka vynaložené v súvislosti s dosahovaním, zabezpeče-
ním a udržaním príjmov z podnikania okrem zaplate-
ného povinného poistného,40) ktoré je daňovník
povinný plati� pod¾a osobitného predpisu, a výdavkov,
na ktorých úhradu boli poskytnuté dotácie, podpory,
príspevky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtov obcí, zo
štátnych fondov a z Národného úradu práce17) a ktoré
môže uplatni� naviac v preukázate¾nej výške.

(3) Daňovník, ktorý má príjmy pod¾a § 7 ods. 1
písm. a) a uplatňuje pri týchto príjmoch výdavky po-
d¾a odsekov 1 a 2, vedie počas celého zdaňovacieho
obdobia evidenciu o
a) príjmoch v časovom slede,
b) hmotnom majetku a nehmotnom majetku využíva-

nom na podnikanie,
c) poh¾adávkach a záväzkoch,
d) prijatých a vydaných účtovných dokladoch.5)

(4) Daňovník je povinný evidenciu pod¾a tohto záko-
na a pod¾a osobitných predpisov70) uchováva� po do-
bu, v ktorej zanikne právo daň vyrubi� alebo dodatoč-
ne vyrubi�.56)

(5) Základom dane je rozdiel medzi príjmami a vý-
davkami pod¾a odsekov 1 a 2.

(6) Daň zo základu dane zníženého pod¾a § 12 za-
okrúhleného na celé stovky Sk nadol je 7 %. Vypočíta-
ná daň sa neznižuje o sumy pod¾a § 35 ods. 16.

(7) Daňovníkovi, ktorý spĺňa podmienky pod¾a pred-
chádzajúcich odsekov, sa poskytuje ú¾ava na dani vo
výške 100 % dane vykázanej v daňovom priznaní po-
čas prvých troch bezprostredne po sebe nasledujúcich

rokov počítaných od roku, v ktorom dosiahol po prvý-
krát príjmy z po¾nohospodárskej výroby, lesného
a vodného hospodárstva, za podmienok, ak
a) ide o daňovníka, ktorému prvé osvedčenie na po¾-

nohospodársku výrobu, lesné a vodné hospodár-
stvo44) nadobudlo právoplatnos� po 31. decembri
1999, a

b) pokračuje vo vykonávaní tejto činnosti počas aspoň
troch bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov
od roku, za ktorý sa mu poskytla ú¾ava na dani, a

c) nárok na ú¾avu na dani uplatní v daňovom priznaní
(§ 38).

(8) Ak daňovník nesplní podmienky uvedené v odse-
ku 7, je povinný sumu dane vo výške poskytnutej
ú¾avy zaplati� v lehote do 30 dní odo dňa vzniku sku-
točnosti preukazujúcej ich nesplnenie. Ak v tejto leho-
te daňovník daň nezaplatí, správca dane dorubí daň
a vyrubí penále a úrok pod¾a § 55.

(9) Na daňovníka, ktorý platí daň pod¾a odseku 6, sa
nevz�ahujú ustanovenia o platení preddavkov (§ 40).

§ 15

Osobitný spôsob zdaňovania príjmov daňovníkov
prevádzkujúcich niektoré živnosti

(1) Daňovník, ktorý má príjmy pod¾a § 7 ods. 1
písm. b) z činností uvedených v prílohe č. 1 a príjmy
z výroby predmetov, ktoré sú výsledkom jeho tvorivej
činnosti,71) sa môže rozhodnú� pre osobitný spôsob
zdaňovania a platenia dane (ïalej len „paušálna daň“)
z týchto príjmov na bežné zdaňovacie obdobie.

(2) Paušálnu daň môže plati� daňovník,
a) ktorý má živnostenské oprávnenie len na činnosti

pod¾a odseku 1 a
b) ktorého úhrn príjmov z činností pod¾a odseku 1

v predchádzajúcom zdaňovacom období s výnim-
kou príjmov zdaňovaných osobitnou sadzbou dane
(§ 36) nepresiahol 1 500 000 Sk a

c) ktorý nemal v predchádzajúcom zdaňovacom obdo-
bí iné druhy príjmov uvedených v § 6 až 10 s vý-
nimkou príjmov, ktoré sú samostatným základom
dane na zdanenie osobitnou sadzbou dane (§ 36),
a príjmov oslobodených od dane a

d) ktorý nie je registrovaný ako platite¾ dane z prida-
nej hodnoty68) a

e) ktorý nie je registrovaný ako platite¾ spotrebnej
dane.69)

(3) Daňovník, ktorý spĺňa podmienky pod¾a odse-
ku 2 a rozhodne sa pre platenie paušálnej dane, vedie
na daňové účely počas celého zdaňovacieho obdobia
evidenciu o

68) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
69) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších
predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uh¾ovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.

70) Napríklad vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registrač-
nou pokladnicou v znení neskorších predpisov.

71) § 5 a 7 zákona č. 56/1957 Zb. o umeleckej remeselnej práci a o ¾udovej umeleckej výrobe.
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a) príjmoch v časovom slede preukázate¾ným spôso-
bom,70)

b) hmotnom majetku a nehmotnom majetku využíva-
nom na podnikanie,

c) poh¾adávkach a záväzkoch,
d) prijatých a vydaných účtovných dokladoch.5)

(4) Daňovník je povinný evidenciu pod¾a tohto záko-
na a pod¾a osobitných predpisov70) uchováva� po do-
bu, v ktorej zanikne právo paušálnu daň vyrubi� alebo
dodatočne vyrubi�.56)

(5) Ak daňovník podá daňové priznanie k paušálnej
dani a v bežnom zdaňovacom období
a) úhrn jeho príjmov z činností pod¾a odseku 1 s vý-

nimkou príjmov zdaňovaných osobitnou sadzbou
dane (§ 36) v bežnom zdaňovacom období presiah-
ne sumu 1 500 000 Sk, alebo

b) daňovníkovi začnú plynú� v zdaňovacom období aj
iné druhy príjmov uvedené v § 6 až 10 s výnimkou
príjmov, ktoré sú samostatným základom dane na
zdanenie osobitnou sadzbou dane (§ 36), a príjmov
oslobodených od dane, alebo

c) sa stane registrovaným platite¾om dane z pridanej
hodnoty,68) alebo

d) sa stane registrovaným platite¾om spotrebnej da-
ne,69)

je povinný odo dňa vzniku týchto skutočností vies�
účtovníctvo pod¾a osobitného predpisu5) a za celé zda-
ňovacie obdobie je povinný vypočíta� základ dane po-
d¾a § 5, poda� daňové priznanie pod¾a § 38 a zaplati�
daň pod¾a § 13. Zaplatená paušálna daň sa považuje
za preddavok na daň na celé bežné zdaňovacie obdo-
bie.

(6) Paušálna daň sa platí na bežné zdaňovacie obdo-
bie v lehote na podanie daňového priznania k paušál-
nej dani pod¾a odsekov 7 a 8. O zaplatení paušálnej
dane vydá správca dane potvrdenie pod¾a osobitného
predpisu.72)

(7) Daňovník, ktorý sa rozhodne pre platenie paušál-
nej dane, je povinný poda� daňové priznanie k paušál-
nej dani do 31. januára bežného zdaňovacieho obdo-
bia. V tomto daňovom priznaní si vypočíta paušálnu
daň z príjmov dosiahnutých v predchádzajúcom zda-
ňovacom období z činností pod¾a odseku 1.

(8) Daňovník, ktorý začne vykonáva� činnos� pod¾a
odseku 1 po 31. januári bežného zdaňovacieho obdo-
bia a rozhodne sa pre platenie paušálnej dane, je
povinný poda� daňové priznanie k paušálnej dani do
30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti živnos-
tenského oprávnenia. V tomto daňovom priznaní si
vypočíta paušálnu daň, najmenej však 4 000 Sk,
z predpokladanej výšky príjmov z činností pod¾a odse-
ku 1.

(9) Sadzba paušálnej dane z príjmov zaokrúhlených
na celé koruny nadol je

2 % z príjmov do 500 000 Sk

2,25 % z príjmov do  1 000 000 Sk

2,5 % z príjmov do  1 500 000 Sk.

(10) Paušálna daň sa zaokrúh¾uje na celé koruny
nahor.

(11) Paušálna daň vypočítaná pod¾a odseku 9 sa
neznižuje o sumy pod¾a § 35 ods. 16.

(12) Na platenie paušálnej dane sa nevz�ahujú usta-
novenia § 38 až 40.

§ 16

Ú¾ava na paušálnej dani

(1) Daňovníkovi s príjmami pod¾a § 7 ods. 1 písm. b)
dosiahnutými z činností pod¾a § 15 ods. 1, ktorého
prvé živnostenské oprávnenie nadobudlo právoplat-
nos� po 31. decembri 1999, sa poskytne ú¾ava na
paušálnej dani (§ 15) vo výške 100 % tejto dane uve-
denej v daňovom priznaní v prvých dvoch rokoch vy-
konávania činnosti a vo výške 50 % tejto dane uvede-
nej v daňovom priznaní v tre�om roku vykonávania
činnosti, ak
a) daňovník bol bezprostredne pred začatím vykoná-

vania činnosti evidovaný nepretržite aspoň šes�
mesiacov v evidencii Národného úradu práce ako
nezamestnaný občan h¾adajúci zamestnanie, ale-
bo

b) daňovník zamestnáva aspoň dvoch zamestnancov
počas týchto troch celých zdaňovacích období, ktorí
boli bezprostredne pred prijatím do zamestnania
k daňovníkovi nepretržite evidovaní aspoň tri me-
siace v evidencii Národného úradu práce ako neza-
mestnaní občania h¾adajúci zamestnanie.

(2) Ak daňovník nepokračuje vo vykonávaní činností
pod¾a § 15 ods. 1 počas aspoň troch bezprostredne po
sebe nasledujúcich rokov od roku, za ktorý sa mu
poskytla ú¾ava na paušálnej dani, a nesplní podmien-
ku uvedenú v odseku 1 písm. a) alebo b), je povinný
sumu dane vo výške poskytnutej ú¾avy zaplati� v leho-
te do 30 dní odo dňa vzniku skutočnosti preukazujúcej
jej nesplnenie. Ak v tejto lehote daňovník daň nezapla-
tí, správca dane dorubí daň a vyrubí penále a úrok
pod¾a § 55.

TRETIA  ČASŤ

DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB

§ 17

Daňovníci dane z príjmov právnických osôb

(1) Daňovníkmi dane z príjmov právnických osôb sú
právnické osoby a subjekty, ktoré nie sú ani fyzickými
osobami, ani právnickými osobami (ïalej len „daňov-
níci“).

(2) Daňovníci, ktorí majú na území Slovenskej re-
publiky svoje sídlo, majú daňovú povinnos�, ktorá sa
vz�ahuje na príjmy plynúce zo zdroja na území Sloven-
skej republiky, ale aj na príjmy plynúce zo zdrojov
v zahraničí.

72) § 30 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
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(3) Daňovníci, ktorí nemajú na území Slovenskej
republiky svoje sídlo, majú daňovú povinnos�, ktorá
sa vz�ahuje iba na príjmy zo zdroja na území Sloven-
skej republiky (§ 22).

§ 18

Predmet dane

(1) Predmetom dane sú príjmy (výnosy) zo všetkej
činnosti a z nakladania so všetkým majetkom (ïalej
len „príjmy“), ak nie je ïalej ustanovené inak. Príjmom
na účely tohto zákona je peňažné plnenie a nepeňažné
plnenie ocenené cenami bežne používanými v mieste
a v čase plnenia alebo spotreby, a to pod¾a druhu,
kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného pl-
nenia.

(2) Predmetom dane nie sú príjmy získané nadobud-
nutím akcií pod¾a osobitného predpisu,1) dedením2)
alebo darovaním4) nehnute¾nosti alebo hnute¾nej veci,
prípadne majetkového práva s výnimkou z nich plynú-
cich príjmov a s výnimkou darov, ktoré boli prijaté na
účely pod¾a § 12 ods. 10 a § 20 ods. 7, ak sa nepoužili
na ustanovené účely.

(3) Predmetom dane u investičnej spoločnosti vytvá-
rajúcej podielové fondy73) sú všetky príjmy investičnej
(správcovskej) spoločnosti a príjmy podielových fon-
dov, z ktorých sa daň vyberá osobitnou sadzbou (§ 36).

(4) Predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú zalo-
žení alebo zriadení na podnikanie,74) sú príjmy z čin-
ností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk
dosiahnu�, a to vrátane príjmov z predaja majetku,
príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov
z členských príspevkov a príjmov, z ktorých sa daň
vyberá osobitnou sadzbou (§ 36).

(5) Daňovníkmi pod¾a odseku 4 sú záujmové zdru-
ženia právnických osôb, ak majú tieto združenia práv-
nu subjektivitu, profesijné komory, občianske združe-
nia vrátane odborových organizácií, politické strany
a politické hnutia, štátom uznané cirkvi a náboženské
spoločnosti, neziskové organizácie poskytujúce vše-
obecne prospešné služby, nadácie, spoločenstvá vlast-
níkov bytov a nebytových priestorov, pozemkové spo-
ločenstvá, obce, rozpočtové a príspevkové organizácie,
štátne fondy, neinvestičné fondy, doplnkové dôchod-
kové pois�ovne,41) zdravotné pois�ovne, Sociálna pois-
�ovňa, Národný úrad práce, Fond ochrany vkladov,
Slovenský pozemkový fond, Slovenský rozhlas, Slo-
venská televízia a Fond na podporu zahraničného
obchodu.

(6) Predmetom dane verejnej obchodnej spoločnosti,
Národnej banky Slovenska75) a Fondu národného ma-
jetku Slovenskej republiky76) sú iba príjmy, z ktorých
sa daň vyberá osobitnou sadzbou (§ 36).

(7) Predmetom dane daňovníka, ktorý je spoloční-

kom verejnej obchodnej spoločnosti, je aj čas� základu
dane verejnej obchodnej spoločnosti pripadajúca na
spoločníka.

(8) Predmetom dane daňovníka, ktorý je komple-
mentárom komanditnej spoločnosti, je aj čas� základu
dane komanditnej spoločnosti pripadajúca na komple-
mentára.

§ 19

Oslobodenie od dane

(1) Od dane sú oslobodené
a) príjmy daňovníkov uvedených v § 18 ods. 5 plynú-

ce z činnosti, na ktorej účel daňovník vznikol, ak
táto činnos� nezakladá cenovú konkurenciu voči
iným osobám, a ktorá je ich základným poslaním
vymedzeným osobitným predpisom s výnimkou
príjmov, z ktorých sa daň vyberá osobitnou sadz-
bou (§ 36); v rozpočtových a príspevkových organi-
záciách sú od dane oslobodené aj príjmy z činnosti,
ktorá je vymedzená zriaïovate¾om v zriaïovacej lis-
tine na plnenie jej základného účelu,77) a príjmy
z prenájmu zahrnuté v rozpočte zriaïovate¾a s vý-
nimkou príjmov, z ktorých sa daň vyberá osobitnou
sadzbou (§ 36),

b) príjmy daňovníkov uvedených v § 18 ods. 5, ak ne-
presiahli za zdaňovacie obdobie 300 000 Sk okrem
príjmov, z ktorých sa daň vyberá osobitnou sadz-
bou (§ 36), a príjmov oslobodených od dane pod¾a
tohto zákona; pri predaji majetku, ktorý daňovník
využíval na výkon svojej činnosti, sa do ustanove-
ného limitu započíta rozdiel, o ktorý príjem z pre-
daja tohto majetku prevyšuje výdavok na jeho ob-
staranie. Ak takto vymedzené príjmy presiahnu
300 000 Sk, do základu dane sa zahrnú len príjmy
nad uvedenú sumu. Výdavky nezahŕňané do základu
dane, priraïované k sume oslobodených príjmov sa
určia v rovnakom pomere, v akom je suma oslobode-
ných príjmov k celkovým príjmom zahŕňaným do
základu dane,

c) príjmy z prevádzky malých vodných elektrární do
inštalovaného výkonu 1 MW, veterných elektrární,
tepelných čerpadiel, solárnych zariadení, zariadení
na výrobu bioplynu, zariadení na výrobu biologicky
rozložite¾ných látok, ktorých doba rozkladu je krat-
šia ako polovica doby rozkladu porovnate¾ných lá-
tok neupravených týmto zariadením s výnimkou
prírodných látok a materiálov, ktoré sú svojou po-
vahou rozložite¾né bez ïalších úprav, zariadení na
využitie geotermálnej energie, zariadení so združe-
nou výrobou tepla a elektriny do inštalovaného vý-
konu 1 MW, a to v kalendárnom roku, v ktorom boli
po prvýkrát uvedené do prevádzky, a v bezprostred-
ne nasledujúcich piatich rokoch. Za prvé uvedenie
do prevádzky sa považujú aj prípady, keï boli za-

73) Zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov.
74) § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.
75) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
76) § 27 zákona č. 92/1991 Zb.
77) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
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riadenia rekonštruované, ak príjmy z prevádzky
týchto zariadení neboli už oslobodené,

d) príjmy štátnych fondov a príjmy Fondu ochrany
vkladov,78) ktoré sú ustanovené ako zdroj príjmov
osobitnými predpismi79) okrem príjmov, z ktorých
sa daň vyberá osobitnou sadzbou (§ 36),

e) príjmy plynúce z odpisu záväzkov pri vyrovnaní
vykonanom pod¾a osobitného predpisu,9)

f) príjmy plynúce zo speňaženia konkurznej podsta-
ty,9)

g) príjmy obcí z prenájmu a predaja majetku obcí.

(2) Od dane sú oslobodené aj
a) členské príspevky pod¾a stanov, štatútu, zriaïova-

cích alebo zakladate¾ských listín prijaté záujmový-
mi združeniami právnických osôb, profesnými ko-
morami, občianskymi združeniami vrátane
odborových organizácií, politickými stranami a po-
litickými hnutiami,

b) výnosy z kostolných zbierok, príjmy za cirkevné
úkony a príspevky členov štátom uznaných cirkví
a náboženských spoločností,

c) výnosy zo štátnych dlhopisov znejúcich na cudziu
menu,30)

d) výnosy z cenných papierov vydaných Národnou
bankou Slovenska znejúcich na cudziu menu,31)

e) úrokové výnosy z hypotekárnych záložných lis-
tov,30)

f) príjmy, o ktoré prevyšujú súvisiace výdavky, ak
tieto príjmy plynú z výroby zariadení na zber, zhro-
mažïovanie a prepravu nebezpečných odpadov,
z prevádzky zariadení na recykláciu nebezpečných
odpadov, z prevádzky zariadení alebo technológií
na úpravu nebezpečných odpadov, ktorou sa zníži
ich nebezpečnos�, objem alebo hmotnos�, z pre-
vádzky skládok alebo ich častí slúžiacich na ukla-
danie nebezpečných odpadov,7) z prevádzky sklá-
dok registrovaných ako osobitne určená skládka8)
a z vykonávania sanácií starých skládok nebezpeč-
ných odpadov a z prevádzky spa¾ovní na spa¾ovanie
nebezpečných odpadov,

g) príjmy bytových družstiev z nájomného za druž-
stevné byty a družstevné garáže a poplatky za vý-
kon správy bytov vo vlastníctve bytových družstiev
a za výkon správy bytov spoločenstvami vlastníkov
bytov,

h) príjmy vysokých škôl a fakúlt získané z podnikate¾-
skej činnosti vykonávanej v súvislosti s plnením
ich hlavných úloh80) s výnimkou príjmov, z ktorých
sa daň vyberá osobitnou sadzbou (§ 36),

i) úroky z preplatku na dani zapríčineného správcom
dane.32)

§ 20

Zistenie základu dane

(1) Základ dane sa zistí pod¾a § 23 až 34.

(2) Základom dane daňovníkov, ktorí sa zrušujú lik-
vidáciou alebo vyhlásením konkurzu alebo zamietnu-
tím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku81) v zdaňovacom období pod¾a § 49, je hospo-
dársky výsledok zistený pod¾a osobitného predpisu,5)
upravený pod¾a § 23. Na zníženie základu dane počas
likvidácie alebo počas konkurzu sa nepoužijú ustano-
venia odseku 12 a § 34.

(3) Základ dane investičnej (správcovskej) spoloč-
nosti vytvárajúcej podielové fondy73) sa zis�uje len za
investičnú (správcovskú) spoločnos�.

(4) Základ dane komanditnej spoločnosti sa zis�uje
za spoločnos� ako celok pod¾a § 23 až 33. Od takto
zisteného základu dane sa odpočíta podiel pripadajúci
na komplementárov, ktorý sa určí v rovnakom pome-
re, v akom sa delí zisk pred zdanením medzi koman-
ditistov a komplementárov.82) Zostávajúci základ dane
je základom dane komanditnej spoločnosti. Daňová
strata komanditnej spoločnosti sa rozde¾uje rovnako
ako základ dane.

(5) Súčas�ou základu dane daňovníka, ktorý je spo-
ločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, je aj čas�
základu dane alebo čas� daňovej straty verejnej ob-
chodnej spoločnosti pripadajúca na spoločníka pod¾a
§ 23 ods. 11.

(6) Súčas�ou základu dane daňovníka, ktorý je kom-
plementárom komanditnej spoločnosti, je aj čas� zá-
kladu dane alebo daňovej straty komanditnej spoloč-
nosti pripadajúcej na jednotlivého komplementára;
pritom táto čas� základu dane sa stanoví v rovnakom
pomere, v akom sa rozde¾uje čas� zisku pred zdanením
pripadajúca na komplementárov medzi jednotlivých
komplementárov.52)

(7) Od základu dane možno odpočíta� hodnotu darov
peňažnej i nepeňažnej povahy vrátane poskytnutých
služieb obciam a iným právnickým osobám so sídlom
na území Slovenskej republiky, a to v tom zdaňovacom
období, v ktorom došlo k poskytnutiu daru, ak hodno-
ta poskytnutého daru je aspoň 2 000 Sk, pritom
v úhrne možno odpočíta� najviac 2 % zo základu dane.
Odpočíta� možno len dary poskytnuté na financovanie
vedy a vzdelania, kultúry vrátane obnovy kultúrnych
pamiatok, školstva, na požiarnu ochranu, na podporu
mládeže a bezpečnos� obyvate¾stva, na ochranu zvie-
rat, na sociálne, zdravotnícke, ekologické, humanitár-
ne, charitatívne, náboženské účely pre štátom uznané
cirkvi a náboženské spoločnosti, na telovýchovné

78) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 154/1999 Z. z.

79) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov, zákon
č. 69/1998 Z. z. o Štátnom fonde životného prostredia.

80) § 1 ods. 4 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
81) § 68 ods. 3 písm. f) Obchodného zákonníka.
82) § 100 ods. 1 Obchodného zákonníka.
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a športové účely, do Štátneho fondu rozvoja bývania
na výstavbu nájomných bytov.

 (8) Ustanovenie odseku 7 sa nevz�ahuje na štátne
podniky a obchodné spoločnosti, ktorých jediným spo-
ločníkom alebo akcionárom je Slovenská republika,
a na daňovníkov uvedených v § 18 ods. 5.

 (9) Hodnota darov poskytnutých komanditnou
spoločnos�ou na účely pod¾a odseku 7 sa rozde¾uje
medzi komplementárov a komanditistov v rovnakom
pomere, v akom sa znižuje základ dane pod¾a odse-
ku 4. Čas� hodnoty darov pripadajúca na komplemen-
tárov sa delí medzi jednotlivých komplementárov
v rovnakom pomere, v akom sa delí základ dane pod¾a
odseku 6.

(10) Súčas�ou hodnoty darov, ktorú možno odpočí-
ta� od základu dane pod¾a odseku 7 u daňovníka,
ktorý je komplementárom komanditnej spoločnosti, je
aj čas� hodnoty darov poskytnutých komanditnou
spoločnos�ou pripadajúca na jednotlivého komple-
mentára pod¾a odseku 9.

(11) Súčas�ou hodnoty darov, ktorú možno odpočí-
ta� od základu dane pod¾a odseku 7 u daňovníka,
ktorý je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti,
je aj čas� hodnoty darov poskytnutých verejnou ob-
chodnou spoločnos�ou na účely pod¾a odseku 7 stano-
vená v rovnakom pomere, v akom sa rozde¾uje základ
dane alebo daňová strata pod¾a § 23 ods. 11.

(12) Od základu dane možno odpočíta� aj príspevok
do výšky 0,2 % z objemu zúčtovaných miezd zaplatený
najviac jednému združeniu právnických osôb, vyplý-
vajúci z členstva v tomto združení založenému na účel
ochrany záujmov platite¾a okrem príspevku, ktorého
povinnos� úhrad vyplýva priamo zo zákona a príspe-
vok je súčas�ou výdavkov pod¾a § 24 ods. 3 písm. a).

§ 21

Sadzba dane

(1) Sadzba dane s výnimkou odsekov 2 a 3 je 29 %
zo základu dane zníženého o položky odpočítate¾né od
základu dane pod¾a tohto zákona.

(2) Sadzba dane u daňovníka zabezpečujúceho po¾-
nohospodársku výrobu, ktorého tržby z rastlinnej a ži-
vočíšnej výroby vrátane ïalších činností nadväzujú-
cich na túto výrobu tvoria viac ako 50 % z celkových
tržieb, je l5 %.

(3) Sadzba dane u daňovníka, ktorý zamestnáva naj-
menej 20 zamestnancov, ak súčasne podiel zamest-
nancov so zmenenou pracovnou schopnos�ou12) a za-
mestnancov so zmenenou pracovnou schopnos�ou
s �ažším zdravotným postihnutím12) predstavuje viac
ako 50  % z priemerného prepočítaného počtu zamest-
nancov, je 18 %. Na výpočet je rozhodujúci priemerný
prepočítaný počet týchto zamestnancov so zmenenou
pracovnou schopnos�ou12) a zamestnancov so zmene-
nou pracovnou schopnos�ou s �ažším zdravotným
postihnutím12) v zdaňovacom období pod¾a spôsobu
výpočtu určeného Štatistickým úradom Slovenskej re-
publiky.

ŠTVRTÁ  ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 22

Zdroj príjmov

(1) Príjmom plynúcim zo zdroja na území Slovenskej
republiky u daňovníkov uvedených v § 2 ods. 3 a § 17
ods. 3 je peňažné plnenie a nepeňažné plnenie
a) z činností vykonávaných prostredníctvom stálej

prevádzkarne vrátane príjmov z nakladania s jej
majetkom;

b) zo závislej činnosti, ak nejde o príjmy uvedené
v písmene d) bode 3, ktorá sa vykonáva na území
Slovenskej republiky alebo na plavidlách plávajú-
cich pod slovenskou štátnou vlajkou alebo na pa-
lubách slovenských lietadiel;

c) z obchodného, technického alebo z iného poraden-
stva, z poskytovania služieb, z riadiacej a spro-
stredkovate¾skej činnosti a z podobných činností
poskytovaných na území Slovenskej republiky, ak
nejde o príjmy pod¾a písmena a);

d) z úhrad od právnických osôb alebo fyzických osôb
so sídlom alebo s bydliskom na území Slovenskej
republiky, ak nejde o príjmy pod¾a písmena a), a od
stálych prevádzkarní daňovníkov so sídlom alebo
s bydliskom v zahraničí, ktorými sú najmä
1. odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za

použitie predmetu priemyselného vlastníctva, po-
čítačových programov (softvér), návrhov alebo
modelov, plánov, výrobno-technických a iných
hospodársky využite¾ných poznatkov (know-
-how),

2. odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za
použitie autorského práva alebo práva príbuzné-
ho autorskému právu,

3. príjmy odborníka z právnej a z účtovnej činnosti,
prednášajúceho, umelca, architekta, športovca,
artistu alebo spoluúčinkujúcich osôb a z ïalších
podobných činností osobne vykonávaných alebo
zhodnocovaných na území Slovenskej republiky
bez oh¾adu na to, či príjmy plynú týmto osobám
priamo, alebo cez sprostredkujúcu osobu,

4. podiely na zisku, vyrovnacie podiely, podiely na
likvidačnom zostatku obchodných spoločností
a družstiev a iné príjmy z držby kapitálového ma-
jetku; za podiel na zisku sa na účely tohto zákona
považuje aj rozdiel medzi cenou dojednanou za-
hraničnými závislými osobami a cenou používa-
nou medzi nezávislými osobami v obchodných
vz�ahoch (§ 23) a úroky, ktoré sa neuznávajú ako
daňový výdavok (náklad) pod¾a § 25 ods. 1
písm. w),

5. čas� zisku po zdanení vyplácaná tichému spoloč-
níkovi,

6. úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôži-
čiek a z vkladov na vkladných knižkách, z vkla-
dov peňažných prostriedkov na bežných a vkla-
dových účtoch a z cenných papierov,

7. príjmy z nájomného týkajúceho sa veci umiestne-
nej na území Slovenskej republiky,
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8. odmeny členov štatutárnych orgánov a ïalších
orgánov právnických osôb,

9. výhry v stávkach, lotériách a iných podobných
hrách, výhry z reklamných sú�aží a zo žrebova-
nia, ceny z verejných sú�aží a zo športových sú-
�aží,

10. výživné, dôchodky a podobné plnenia,
11. príjmy z predaja nehnute¾ností alebo ich častí

vrátane bytov umiestnených na území Slovenskej
republiky,

12. príjmy z predaja hnute¾ných vecí umiestnených
na území Slovenskej republiky, z cenných papie-
rov emitovaných daňovníkmi so sídlom na území
Slovenskej republiky, z majetkových práv regis-
trovaných na území Slovenskej republiky a z pre-
vodu účasti alebo podielu na obchodnej spoloč-
nosti alebo členského práva v družstve so sídlom
na území Slovenskej republiky.

(2) Stálou prevádzkarňou na účely tohto zákona je
trvalé miesto alebo zariadenie na výkon činností, kto-
rého prostredníctvom daňovníci uvedení v § 2 ods. 3
alebo v § 17 ods. 3 vykonávajú úplne alebo sčasti svo-
ju činnos� na území Slovenskej republiky, a to najmä
miesto vedenia, pobočka, kancelária, dielňa, miesto
predaja, technické zariadenie alebo miesto prieskumu
a �ažby prírodných zdrojov. Stavenisko, miesto vyko-
návania stavebných projektov a montážnych projek-
tov sú stálou prevádzkarňou, ak trvajú dlhšie ako šes�
mesiacov. Vykonávanie opravárenskej činnosti, po-
skytovanie činností a služieb uvedených v odseku l
písm. c) daňovníkom, zamestnancami daňovníka ale-
bo osobami pre neho pracujúcimi sa považuje za stálu
prevádzkareň len vtedy, ak trvanie činností presiahne
v úhrne 183 dní, a to súvisle alebo v nieko¾kých obdo-
biach v priebehu dvanástich kalendárnych mesiacov
nasledujúcich po sebe; za stálu prevádzkareň sa po-
važuje aj osoba, ktorá koná v mene subjektu so sídlom
alebo bydliskom v zahraničí a obvykle uzatvára v jeho
mene zmluvy na základe splnomocnenia.

(3) Príjem dosahovaný v stálej prevádzkarni je aj
príjem spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti
a komplementárov komanditnej spoločnosti, ktorí sú
daňovníkmi pod¾a § 2 ods. 3 a § 17 ods. 3 a ktorý im
plynie z účasti v týchto spoločnostiach a z úverov
a pôžičiek poskytnutých týmto spoločnostiam. Na za-
bezpečenie preddavku na daň z uvedených príjmov sa
použije § 53 ods. 2.

§ 23

Základ dane

(1) Základom dane je rozdiel medzi príjmami s vý-
nimkou príjmov, ktoré nie sú predmetom dane, príj-
mov oslobodených od dane a daňovými výdavkami
(§ 24), a to pri rešpektovaní ich vecnej a časovej súvis-
losti v danom zdaňovacom období. Ak daňové výdavky
presahujú príjmy, rozdiel je daňovou stratou.

(2) Pri zis�ovaní základu dane pod¾a odseku 1 sa
vychádza
a) u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého

účtovníctva5) z rozdielu medzi príjmami a výdavka-
mi,

b) u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného úč-
tovníctva5) z hospodárskeho výsledku.

(3) Hospodársky výsledok alebo rozdiel medzi príj-
mami a výdavkami pod¾a odseku 2 pri zis�ovaní zákla-
du dane sa
a) zvýši o sumy, ktoré nemožno pod¾a tohto zákona

zahrnú� do daňových výdavkov alebo ktoré do da-
ňových výdavkov boli zahrnuté v nesprávnej výške,

b) zvýši o sumy, ktoré neoprávnene skrátili príjmy,
c) zvýši o sumy, ktoré neboli zaplatené do konca zda-

ňovacieho obdobia, ak ide o sumy pod¾a § 24
ods. 3,

d) zvýši o sumy, ktoré neboli zaplatené a zníži o sumy,
ktoré neboli prijaté do konca zdaňovacieho obdo-
bia, ak ide o sumy pod¾a odseku 16,

e) zníži o sumy, ktoré boli zaplatené, ak ide o sumy
pod¾a § 24 ods. 3, a to v zdaňovacom období, v kto-
rom k úhrade došlo,

f) zníži o sumy, ktoré boli zaplatené a zvýši o sumy,
ktoré boli prijaté, ak ide o sumy pod¾a odseku 16,
a to v zdaňovacom období, v ktorom k úhrade do-
šlo.

(4) Do základu dane pod¾a odseku 1 sa nezahŕňa
a) príjem, z ktorého sa daň vyberá osobitnou sadzbou

(§ 36), ktorej vybraním je daňová povinnos� splne-
ná,

b) príjem z nákupu vlastných akcií za hodnotu nižšiu,
ako je ich menovitá hodnota, pri následnom znížení
základného imania,

c) suma, ktorá už bola u toho istého daňovníka zda-
nená pod¾a tohto zákona alebo pod¾a doterajších
predpisov,

d) daň z pridanej hodnoty, na ktorú si platite¾ dane
z pridanej hodnoty uplatnil nárok na odpočet pri
registrácii pod¾a osobitného predpisu,68) vz�ahujú-
ca sa na hmotný majetok a nehmotný majetok
a u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného
účtovníctva aj na zásoby, pričom o túto daň je
daňovník povinný zníži� vstupnú cenu hmotného
majetku a nehmotného majetku a daňovník účtu-
júci v sústave podvojného účtovníctva aj cenu zá-
sob,

e) výnos z dlhopisov30) alebo jeho pomerná čas� zahŕ-
ňaná do nákladov alebo príjmov pri predaji dlhopi-
sov,

f) suma rovnajúca sa hodnote 45 % z rozdielu, o ktorý
úhrn výdavkov (nákladov) z prevádzky vlastného
stravovacieho zariadenia prevyšuje úhrn príjmov,

g) výnos z odpísaného záväzku, ktorého plnenie je
prevzaté a uhradené novým dlžníkom,

h) zúčtovaný výnos prislúchajúci k výdavku (nákla-
du), ktorý nebol uznaný za daňový výdavok pod¾a
§ 24,

i) strata vzniknutá pri predaji podniku predávajúce-
mu v prípade, ak kúpna cena nebola určená súč-
tom cien pod¾a jednotlivých druhov predávaného
majetku, ale ako celok jednou sumou.

(5) Súčas�ou základu dane pod¾a odseku 1 je aj
nepeňažný príjem.

(6) Súčas�ou základu dane závislých osôb je aj roz-
diel dohodnutých cien medzi závislými osobami (ïalej
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len „rozdiel“) vypočítaný pod¾a odsekov 7 až 9, pričom
na účely tohto zákona je
a) závislou osobou majetkovo alebo personálne prepo-

jená osoba,
b) tuzemskou závislou osobou vzájomne prepojená

tuzemská fyzická osoba s tuzemskou právnickou
osobou alebo tuzemské fyzické osoby navzájom ale-
bo tuzemské právnické osoby navzájom,

c) zahraničnou závislou osobou vzájomne prepojená
tuzemská fyzická osoba alebo tuzemská právnická
osoba so zahraničnou fyzickou osobou alebo zahra-
ničnou právnickou osobou,

d) majetkovým prepojením viac ako 25 % účas� na
základnom imaní druhých osôb alebo viac ako 25 %
podiel na hlasovacích právach druhých osôb, ako
aj obchodný vz�ah medzi blízkymi osobami83) na-
vzájom,

e) personálnym prepojením účas� na riadení alebo na
kontrole druhej osoby, a to aj prostredníctvom blíz-
kych osôb alebo spoločníkov obchodnej spoločnosti
a ich blízkych osôb.

(7) Rozdiel, ktorý je súčas�ou základu dane pod¾a
odseku 6, sa vyčísli vtedy, ak pri obchodných vz�ahoch
sú ceny medzi zahraničnými závislými osobami vráta-
ne cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery odlišné
ako ceny používané medzi nezávislými osobami v po-
rovnate¾ných obchodných vz�ahoch, pričom táto od-
chýlka znížila základ dane. Za cenu, ktorá by bola
dohodnutá medzi nezávislými osobami v porovnate¾-
ných obchodných vz�ahoch pri stanovení výšky úroku
a pôžičky, sa na účely tohto ustanovenia považuje
úrok vo výške 140 % diskontnej úrokovej sadzby Ná-
rodnej banky Slovenska platnej v čase uzatvorenia
zmluvy. Bližšie podrobnosti o princípoch tvorby cien,
o metódach tvorby cien a o spôsobe zis�ovania rozdie-
lu medzi cenou dohodnutou závislými osobami pri
obchodných vz�ahoch a cenou používanou medzi ne-
závislými osobami v bežných obchodných vz�ahoch
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vy-
dá Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Daňov-
ník môže písomne požiada� správcu dane o odsúhla-
senie konkrétnej metódy tvorby cien pod¾a všeobecne
záväzného právneho predpisu. Ak správca dane odsú-
hlasí daňovníkom navrhovanú metódu tvorby cien,
uplatní sa táto metóda najmenej počas jedného zda-
ňovacieho obdobia, pričom k jej zmene nemôže dôjs�
v priebehu zdaňovacieho obdobia.

(8) Správca dane môže povoli� zahraničnej závislej
osobe na území Slovenskej republiky úpravu základu
dane, ak daňová správa krajiny, s ktorou má Sloven-
ská republika uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého
zdanenia, vykonala úpravu základu dane závislej oso-
by v zahraničí. Povolenie takejto úpravy správca dane
písomne oznámi daňovníkovi.

(9) Súčas�ou základu dane pod¾a odseku 6 je aj
rozdiel v cenách dohodnutý medzi tuzemskými závis-
lými osobami, ak tieto ceny nezoh¾adňujú vynaložené
náklady a primeraný zisk, ktorý by inak zoh¾adňovali
vo vz�ahu k nezávislým osobám.

(10) Základ dane stálej prevádzkarne (§ 22 ods. 2)
daňovníka so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí
(§ 2 ods. 3 a § 17 ods. 3) vykázaný pod¾a odseku 1
nemôže by� nižší, ako by dosiahol z tej istej alebo
podobnej činnosti za rovnakých alebo podobných pod-
mienok daňovník so sídlom alebo s bydliskom na úze-
mí Slovenskej republiky. Na jeho úpravu sa použije aj
postup uvedený v odsekoch 6 a 7. Ak nemožno urči�
základ dane týmto spôsobom, na jeho určenie možno
použi� aj pomer zisku k nákladom alebo k hrubým
príjmom pri porovnate¾ných činnostiach alebo porov-
nate¾nú výšku obchodného rozpätia a podobné porov-
nate¾né ukazovatele v prípade, ak sa preukázate¾nej-
šie vyčísli základ dane. Rovnako možno použi� metódu
rozdelenia celkových ziskov zriaïovate¾a stálej pre-
vádzkarne jeho rôznym častiam alebo organizačným
zložkám. Daňovník môže písomne požiada� správcu
dane o odsúhlasenie konkrétnej metódy určenia zá-
kladu dane stálej prevádzkarne. Ak správca dane od-
súhlasí navrhovanú metódu určenia základu dane,
uplatní sa táto daňovníkom navrhnutá a odôvodnená
metóda najmenej počas jedného zdaňovacieho obdo-
bia, pričom k zmene metódy nemôže dôjs� v priebehu
zdaňovacieho obdobia.

(11) Verejná obchodná spoločnos� zis�uje základ da-
ne za spoločnos� ako celok (§ 23 až 33). Tento základ
dane sa delí medzi jednotlivých spoločníkov tak, ako
sa rozde¾uje zisk52) pod¾a spoločenskej zmluvy. Ak
v spoločenskej zmluve nie je rozdelenie zisku určené,
základ dane sa delí medzi jednotlivých spoločníkov
rovným dielom. Daňová strata verejnej obchodnej spo-
ločnosti sa delí rovnako ako základ dane.

(12) Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom
dochádza k skončeniu podnikania (§ 7 a § 49 ods. 4
a 7) alebo v ktorom dochádza k skončeniu inej samo-
statnej zárobkovej činnosti (§ 7) alebo prenájmu (§ 9),
upraví daňovník, ktorý
a) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo

ktorý vedie evidenciu pod¾a § 9 ods. 4, o cenu ne-
spotrebovaných zásob, zostatky vytvorených rezerv
a opravných položiek, výšku záväzkov, ktorých
úhrada sa považuje za daňový výdavok pod¾a § 24,
a výšku poh¾adávok s výnimkou poh¾adávok uve-
dených v § 24 ods. 2 písm. s) a o pomernú výšku
nájomného vrátane nájomného pri dojednaní práva
kúpy prenajatej veci, ktorá pripadá na príslušné
zdaňovacie obdobie alebo jeho čas�; pri ïalšom
predaji nespotrebovaných zásob sa zahrnie do zá-
kladu dane iba rozdiel, o ktorý prevyšuje cena, za
ktorú boli nespotrebované zásoby predané, cenu
nespotrebovaných zásob už zahrnutých do základu
dane;

b) účtuje v sústave podvojného účtovníctva, o zostat-
ky vytvorených rezerv a opravných položiek, príj-
mov budúcich období, výnosov budúcich období,
výdavkov budúcich období a nákladov budúcich
období s výnimkou tých, ktoré preukázate¾ne súvi-
sia s obdobím likvidácie alebo konkurzu;

c) uplatňuje výdavky pod¾a § 7 ods. 9, § 9 ods. 3 alebo
§ 14 ods. 1 a 2, o cenu nespotrebovaných zásob

83) § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.
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a o výšku poh¾adávok s výnimkou poh¾adávok uve-
dených v § 24 ods. 2 písm. s).

(13) Na účely zistenia základu dane fyzickej osoby
pod¾a odseku 12 skončením podnikania, inej samo-
statnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu pod¾a toh-
to zákona je zánik oprávnenia, osvedčenia alebo iného
rozhodnutia na výkon činnosti, prerušenie a neobno-
venie podnikania do lehoty na podanie daňového pri-
znania, skončenie poberania príjmov z podnikania,
inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo poberania
príjmov z prenájmu.

(14) Daňovník, ktorý zmenil spôsob uplatňovania
výdavkov pod¾a § 24 na spôsob pod¾a § 7 ods. 9 alebo
§ 9 ods. 3 alebo § 14 ods.  1 a 2, alebo ak začal účtova�
po období, v ktorom nebol účtovnou jednotkou,5)
upraví základ dane pod¾a odseku 12 za zdaňovacie
obdobie, ktoré predchádzalo tejto zmene.

(15) Do základu dane daňovníkov pod¾a odseku 1 sa
zahŕňajú aj úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na
vkladných knižkách a úroky z peňažných prostriedkov
na bežných účtoch a vkladových účtoch okrem daňov-
níkov, ktorým sa daň z týchto príjmov vyberá osobit-
nou sadzbou (§ 36), ktorej vybraním je daňová povin-
nos� splnená.

(16) Do základu dane daňovník zahŕňa zmluvné po-
kuty a úroky z omeškania84) v tom zdaňovacom obdo-
bí, v ktorom ich prijal. Úrokom z omeškania na účely
tohto zákona sa rozumie aj rozdiel medzi výškou úroku
dohodnutou pri riadnom a včasnom splácaní úveru
a výškou, na ktorú sa úrok zvyšuje v prípade omeška-
nia dlžníka so splácaním úveru.

(17) Daňovník, ktorý účtoval o náklade, ktorý je da-
ňovým výdavkom pod¾a § 24 ods. 3, zahrnie tento do
základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom bol
uhradený.

(18) Do základu dane u daňovníka, ktorý predáva
podnik alebo jeho čas�, sa zahrnie aj rozdiel, o ktorý
príjem z predaja podniku v dohodnutej kúpnej cene
zvýšenej o záväzky, upravenej (zníženej) o stav prevá-
dzaných peňažných prostriedkov na bankových úč-
toch a v hotovosti, prevyšuje hodnotu predávaného
podniku alebo jeho časti zahŕňanú do výdavkov (ná-
kladov). Daňovník, ktorý vedie jednoduché účtovníc-
tvo, zahrnie do výdavkov aj sumu záväzkov vz�ahujú-
cich sa na výdavky, ktoré, ak by boli uhradené pred
predajom podniku, boli by u predávajúceho daňovým
výdavkom pod¾a § 24. Príjem z predaja podniku sa
zahrnie do základu dane daňovníka v zdaňovacom
období, v ktorom nadobudla účinnos� zmluva o pre-
daji podniku.

(19) Súčas�ou základu dane daňovníka s príjmami
pod¾a § 7 a 9, ktorý účtuje v sústave jednoduchého
účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu pod¾a § 9
ods. 4 alebo § 15 ods. 3, alebo ktorý uplatňuje výdav-
ky pod¾a § 7 ods. 9, § 9 ods. 3 alebo § 14 ods. 1 a 2 pri
vklade poh¾adávky do obchodnej spoločnosti alebo
družstva alebo pri postúpení poh¾adávky, je hodnota

tejto poh¾adávky, a to aj v prípade, ak ide o poh¾adáv-
ku, ktorú daňovník vložil alebo postúpil za cenu niž-
šiu, ako je jej hodnota. Pri vklade poh¾adávky alebo jej
postúpení za cenu vyššiu, ako je jej hodnota, sa za
príjem považuje táto vyššia cena.

(20) Do základu dane sa pri predaji osobných do-
pravných prostriedkov s limitovanou vstupnou cenou
pod¾a § 24 ods. 2 písm. a) zahrnie aj zostatková cena
z určeného limitu a súčasne čas� predajnej ceny, kto-
rá zodpovedá pomeru určeného limitu k obstarávacej
cene tohto osobného dopravného prostriedku. Pri pre-
daji osobných dopravných prostriedkov s limitovaným
nájomným pod¾a § 24 ods. 3 písm. f) sa do základu
dane zahrnie čas� predajnej ceny, ktorá zodpovedá
pomeru ustanoveného limitu k celkovému zaplatené-
mu nájomnému. Rovnako ako pri predaji osobných
dopravných prostriedkov s limitovanou vstupnou ce-
nou sa postupuje aj pri ich vklade do základného
imania obchodnej spoločnosti alebo družstva.

(21) Súčas�ou základu dane je aj rozdiel medzi vyš-
ším ocenením nepeňažného vkladu do základného
imania obchodnej spoločnosti alebo družstva u spo-
ločníka obchodnej spoločnosti alebo člena družstva
pod¾a § 29 ods. 1 písm. c) a jeho
a) zostatkovou cenou zistenou pod¾a § 29 ods. 2 v tom

zdaňovacom období, v ktorom sa vklad realizuje, za
predpokladu, že ide o právnickú osobu (§ 17) alebo
fyzickú osobu (§ 2), ktoré na účely tohto zákona už
majetok odpisovali,

b) obstarávacou cenou pod¾a § 29 ods. 1 písm. a)
v tom zdaňovacom období, v ktorom sa vklad reali-
zuje, ak fyzická osoba na ocenenie vkladu neuplatní
postup ustanovený v § 29 ods. 1 písm. a) bo-
doch 1 až 3.

(22) Súčas�ou základu dane daňovníka pod¾a § 2
ods. 2 a § 17 ods. 2 je aj čas� základu dane stálej
prevádzkarne umiestnenej v zahraničí s výnimkou prí-
padu, ak základom dane stálej prevádzkarne je daňová
strata. Na prepočet sa použije kurz slovenskej koruny
k cudzím menám vyhlásený Národnou bankou Sloven-
ska k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia.

(23) Súčas�ou základu dane daňovníka účtujúceho
v sústave jednoduchého účtovníctva je aj daň z prida-
nej hodnoty, na ktorú si platite¾ dane z pridanej hod-
noty uplatnil nárok na odpočet pri registrácii pod¾a
osobitného predpisu,68) okrem dane, ktorá sa pod¾a
odseku 4 písm. d) nezahŕňa do základu dane.

Daňové výdavky

§ 24

(1) Daňovým výdavkom je výdavok (náklad) daňov-
níkom preukázate¾ne vynaložený na dosiahnutie, za-
bezpečenie a udržanie príjmov, zaúčtovaný v účtov-
níctve5) daňovníka. Ak výšku výdavku (nákladu)
limituje osobitný predpis,85) preukázaný výdavok (ná-
klad) možno zahrnú� do daňových výdavkov najviac do

84) Napríklad § 369 Obchodného zákonníka.
85) Napríklad § 5 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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výšky tohto limitu. Ak výšku výdavku (nákladu) limi-
tuje tento zákon, preukázaný výdavok (náklad) možno
zahrnú� do daňových výdavkov len v rozsahu a za
podmienok ustanovených v tomto zákone.

(2) Daňové výdavky pod¾a odseku 1, ktoré možno
uplatni� len v rozsahu a za podmienok ustanovených
v tomto zákone, sú
a) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku

(§ 26 až 33) s výnimkou uvedenou v § 25; z doprav-
ných prostriedkov využívaných daňovníkom pravi-
delne aj na iné účely ako na priame zabezpečovanie
príjmov formou poskytovania služieb sa do daňo-
vých výdavkov zahŕňajú takto:
1. z osobných automobilov vrátane osobných terén-

nych automobilov (kód Klasifikácie produkcie
34.10.2) a nákladných terénnych automobilov
(kód Klasifikácie produkcie 34.10.54) s výnim-
kou osobných dodávkových automobilov najviac
zo sumy 450 000 Sk, ktorá sa na účely odpisova-
nia považuje za vstupnú cenu (§ 29),

2. z osobných dopravných prostriedkov (kód Klasi-
fikácie produkcie 35.12 – Rekreačné a športové
člny a 35.3 – Lietadlá) s obstarávacou cenou ne-
prevyšujúcou 1 400 000 Sk najviac zo sumy
700 000 Sk, ktorá sa na účely odpisovania pova-
žuje za vstupnú cenu (§ 29),

3. z osobných dopravných prostriedkov (kód Klasi-
fikácie produkcie 35.12 a 35.3) s obstarávacou
cenou prevyšujúcou 1 400 000 Sk zo sumy rov-
najúcej sa 50 % z obstarávacej ceny, ktorá sa na
účely odpisovania považuje za vstupnú cenu
(§ 29);

b) zostatková cena (§ 29 ods. 2) hmotného majetku
a nehmotného majetku len do výšky príjmov z jeho
predaja alebo do výšky náhrad zahrnutých do zá-
kladu dane s výnimkou uvedenou v písmene c)
a s výnimkou zostatkovej ceny bytu v bytovom do-
me prevádzaného právnym nástupcom štátneho
podniku1) do vlastníctva doterajšieho nájomcu, ak
je predaj uskutočnený za najvyššiu cenu ustanove-
nú pod¾a osobitného predpisu;86)

c) zostatková cena (§ 29 ods. 2) pestovate¾ských cel-
kov trvalých porastov a zvierat pod¾a prílohy č. 2
pri ich vyradení;

d) zostatková cena (§ 29 ods. 2) hmotného majetku,
ktorý je daňovník povinný odovzda� pod¾a osobit-

ných predpisov87) aj po 30. júni 1998, znížená o pri-
jaté dotácie na jeho obstaranie;

e) pri predaji hmotného majetku vylúčeného z odpiso-
vania pod¾a § 27 výdavok (náklad) spojený s jeho
nadobudnutím, pričom pri predaji majetku uvede-
ného v § 27 ods. 1 písm. e), f) a g) a § 27 ods. 2
písm. b) a d) a pozemkov nedotknutých �ažbou
možno výdavok spojený s jeho nadobudnutím zahr-
nú� len do výšky príjmu z predaja;

f) výdavky (náklady), na ktorých úhradu je daňovník
povinný pod¾a osobitných zákonov;88)

g) výdavky (náklady) na prevádzku vlastného zariade-
nia na ochranu životného prostredia pod¾a osobit-
ných predpisov;89)

h) vytvorené rezervy vo výške pod¾a osobitného pred-
pisu90) alebo rezervy, pri ktorých tvorbe osobitný
zákon ustanoví, že sú výdavkom (nákladom) pod¾a
odseku 1; rezerva na opravu hmotného majetku sa
môže tvori� pod¾a vypracovaného rozpočtu nákla-
dov na opravu len rovnomerne počas najmenej
dvoch rokov, a to najviac do výšky 80 % vstupnej
ceny alebo zvýšenej vstupnej ceny hmotného ma-
jetku evidovanej ku koncu zdaňovacieho obdobia
roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa začala
rezerva tvori�, s výnimkou nehnute¾ností obstara-
ných pred 31. decembrom 1992, pri ktorých sa
vstupná cena zvyšuje o vykonané technické zhod-
notenie do 31. decembra 1998;

i) výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmien-
ky a starostlivos� o zdravie vynaložené na
1. bezpečnos� a ochranu zdravia pri práci a hygie-

nické vybavenie pracovísk,
2. starostlivos� o zdravie zamestnancov v rozsahu

ustanovenom osobitnými predpismi a na vlastné
závodné zdravotnícke zariadenia,91)

3. vzdelávanie a rekvalifikáciu zamestnancov, vlast-
né vzdelávacie zariadenia, výchovu žiakov a na
stredné odborné učilištia, ak ich nie je povinný
uhrádza� príslušný orgán štátnej správy,

4. príspevky na stravovanie zamestnancov poskyto-
vané za podmienok ustanovených osobitným
predpisom,92)

5. mzdové a ostatné pracovnoprávne nároky za-
mestnancov v rozsahu danom pracovnoprávnymi
predpismi;93)

j) výdavky (náklady) na pracovné cesty,94) a to do výš-

86) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
87) Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
88) Napríklad zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
89) Napríklad zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1993 Z. z., zákon č. 309/1991 Zb.

o ochrane ovzdušia pred znečis�ujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.
90) Zákon č. 610/1992 Zb. o rezervách pre zistenie základu dane z príjmov.
91) Zákon Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva v znení neskorších

predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

92) § 140 ods. 3 a 4 Zákonníka práce v znení zákona č. 43/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce.
93) § 20 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovos� a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.
§ 3 zákona č. 195/1991 Zb. o odstupnom poskytovanom pri skončení pracovného pomeru v znení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 10/1993 Z. z.

94) Zákon č. 119/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
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ky, na ktorú vzniká nárok pod¾a osobitných pred-
pisov,94) pritom
1. na ubytovanie, dopravu hromadnými dopravnými

prostriedkami a na nevyhnutné výdavky spojené
s pracovnou cestou v preukázanej výške,

2. ak pracovnú cestu vykonáva zamestnanec pod¾a
§ 6 motorovým vozidlom, ktoré mu neposkytol
zamestnávate¾, vo výške náhrady výdavkov za
spotrebované pohonné látky a sadzby základnej
náhrady,

3. stravné a vreckové pri zahraničných pracovných
cestách do výšky 40 % nároku na stravné pod¾a
osobitného predpisu,94)

4. stravné pri tuzemských pracovných cestách, a to
iba pre zamestnancov pod¾a § 6;

k) daňovníkom nezavinené škody
1. vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy (požiaru

a výbuchu, blesku, víchrice s rýchlos�ou nad
75 km/h, povodne, záplavy, krupobitia, zosuvu
pôdy, skál a lavín a zemetrasenia),

2. spôsobené pod¾a potvrdenia polície neznámym
páchate¾om, ak od vzniku tejto škody uplynul
najmenej jeden kalendárny rok;

l) výdavky (náklady) civilnej ochrany spojené s prí-
pravou na sebaochranu a vzájomnú pomoc a so
starostlivos�ou o prostriedky individuálnej ochra-
ny;

m) výdavky (náklady) na zabezpečenie požiarnej
ochrany;95)

n) výdavky (náklady) spojené s uchovaním výrobných
schopností na zabezpečenie obranyschopnosti štá-
tu;96)

o) výdavky vo výške úhrnu cien obstarania5) cenných
papierov s výnimkou zmeniek v zdaňovacom obdo-
bí, v ktorom dôjde k ich predaju, pri
1. cenných papieroch, s ktorými sa obchoduje na

trhu kótovaných cenných papierov, ak cena ob-
starania nie je vyššia a príjem z predaja nie je nižší
ako odchýlka o 10 % od priemerného kurzu v deň
nákupu alebo predaja zverejneného burzou cen-
ných papierov,

2. ostatných cenných papieroch vrátane cenných
papierov, pri ktorých nie je dodržaná podmienka
uvedená v bode 1, najviac do výšky príjmov z ich
predaja; toto ustanovenie sa nepoužije na cenné
papiere daňovníkov, ktorí vykonávajú obchodova-
nie s cennými papiermi na základe osobitného
zákona;97)

Do úhrnu cien obstarania a cien predaja cenných
papierov sa nezahrnú ceny obstarania a ceny predaja
tých cenných papierov, ktoré sú predmetom obchodov
uzavretých na burze cenných papierov, pri ktorých je
súčasne dohodnutý spätný termínový obchod. Usta-
novenia bodov 1 a 2 sa použijú v prípade, ak úhrn cien
obstarania cenných papierov predaných v zdaňova-
com období je vyšší ako úhrn príjmov z ich predaja;

p) výdavky vo výške ceny obstarania

1. obchodného podielu na obchodnej spoločnosti
alebo družstve s výnimkou ceny obstarania po-
dielu na akciovej spoločnosti (akcie), pre ktorú
platí ustanovenie písmena o),

2. zmenky, o ktorej je účtované5) ako o cennom pa-
pieri,

pri ich predaji len do výšky príjmov z predaja posu-
dzovaná za každý predaj jednotlivo;

r) hodnota poh¾adávky pri jej postúpení do výšky
príjmu plynúceho z postúpenia a cena obstarania5)
poh¾adávky nadobudnutej postúpením, a to do výš-
ky príjmu plynúceho z jej úhrady dlžníkom alebo
postupníkom pri jej následnom postúpení;

s) výdavok vo výške odpisu nominálnej hodnoty po-
h¾adávky5) alebo jej neuhradenej časti alebo cena
obstarania poh¾adávky nadobudnutej postúpením
voči dlžníkovi u daňovníka účtujúceho v sústave
podvojného účtovníctva,
1. u ktorého súd zamietol návrh na vyhlásenie kon-

kurzu pre nedostatok majetku,
2. na základe výsledku konkurzného alebo vyrovna-

cieho konania,
3. ktorý zomrel a poh¾adávka nemohla by� uspoko-

jená ani vymáhaním na dedičoch dlžníka,
4. ktorá nepresahuje 1 000 Sk, ak sa trvale upúš�a

od jej vymáhania z dôvodu, že náklady na jej
vymáhanie by presiahli hodnotu poh¾adávky,

5. ak majetok dlžníka nepostačuje na krytie nákladov
exekučného konania alebo na krytie trov výkonu
súdneho rozhodnutia a súd exekúciu na návrh
oprávneného alebo výkon rozhodnutia zastaví,

6. ak poh¾adávka bola klasifikovaná ako stratová
a ak na túto poh¾adávku možno tvori� opravnú
položku zahŕňanú do výdavkov (nákladov) pod¾a
osobitného zákona vo výške 100 % nominálnej
hodnoty poh¾adávky;

t) výdavok vo výške odvodu z vý�ažku;59)
u) výdavky (náklady) na reklamu tovarov, služieb

a iných výkonov súvisiacich s dosiahnutím príjmov
daňovníka, a to formou
1. inzercie v periodických a neperiodických publi-

káciách a iných tlačovinách, na audiovizuálnych
nosičoch, v elektronických médiách, a to najmä
v televízii, rozhlase, na internete, v satelitnom
a káblovom vysielaní,

2. zverejňovania plagátov, reklamných nápisov,
transparentov,

3. propagácie a vystavovania exponátov,
4. priamych výdavkov súvisiacich so zhotovením

reklám vo vlastnej réžii;
v) výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky

pod¾a cien platných v čase použitia vozidla, prepo-
čítané pod¾a spotreby uvedenej v technickom pre-
ukaze, alebo ak sa táto spotreba v technickom
preukaze neuvádza, pod¾a spotreby preukázanej
iným podobným preukazným dokladom. Pri výpoč-
te spotreby pohonných látok sa postupuje spôso-
bom ustanoveným osobitným predpisom.98) Pri

95) Zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. v znení neskorších predpisov.
96) Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej republiky č. 284/1992 Zb. o opatreniach hospodárskej mobilizácie.
97) Zákon č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 248/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
98) § 7 ods. 4 zákona č. 119/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
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osobných automobiloch vrátane osobných terén-
nych automobilov (kód Klasifikácie produkcie
34.10.2) a nákladných terénnych automobilov (kód
Klasifikácie produkcie 34.10.54) s výnimkou osob-
ných dodávkových automobilov využívaných da-
ňovníkom pravidelne aj na iné účely ako na priame
zabezpečovanie príjmov formou poskytovania slu-
žieb, najviac však do výšky 85 % z takto preukáza-
ných výdavkov;

w) výdavky, na ktorých úhradu boli poskytnuté dotá-
cie, podpory a príspevky zo štátneho rozpočtu,
z rozpočtov obcí, zo štátnych fondov a z Národného
úradu práce.17)

(3) Daňovými výdavkami pod¾a odseku 1 len po za-
platení sú
a) príspevky právnickým osobám, ak táto povinnos�

vyplýva zo zákona;
b) poistné uhrádzané daňovníkom, ak súvisí s príj-

mom, ktorý je predmetom dane;
c) poistné na zdravotné poistenie, nemocenské pois-

tenie a dôchodkové zabezpečenie a príspevok na
poistenie v nezamestnanosti hradené verejnou ob-
chodnou spoločnos�ou za spoločníkov tejto spoloč-
nosti, komanditnou spoločnos�ou za komplementá-
rov a poistné hradené zamestnávate¾om pod¾a
osobitných predpisov40) a výdavky na sociálne dáv-
ky poskytované namiesto dávok povinného poiste-
nia;

d) daň z nehnute¾ností, a to aj v prípade, ak bude
zaplatená pôvodným vlastníkom pri zmene vlast-
níckych práv k nehnute¾nosti počas zdaňovacieho
obdobia, daň z prevodu a prechodu nehnute¾ností
zaplatená daňovníkom alebo ručite¾om, cestná daň,
ako aj ïalšie dane s výnimkou uvedenou v § 25
a poplatky vz�ahujúce sa na činnosti, z ktorých
príjmy podliehajú dani, daň z pridanej hodnoty,
ktorá súvisí s výdavkami (nákladmi) na dosiahnu-
tie, zabezpečenie a udržanie príjmu,
1. ktorú je platite¾ dane z pridanej hodnoty povin-

ný odvies� pri zrušení registrácie pod¾a osobit-
ného predpisu68) s výnimkou dane z pridanej
hodnoty, ktorá sa vz�ahuje na hmotný majetok
a na nehmotný majetok, a u daňovníka účtujú-
ceho v sústave podvojného účtovníctva aj na
zásoby, pričom o túto daň z pridanej hodnoty je
daňovník povinný zvýši� vstupnú cenu hmotné-
ho majetku a nehmotného majetku a daňovník
účtujúci v sústave podvojného účtovníctva aj
cenu zásob,

2. ak na jej odpočet platite¾ dane z pridanej hodnoty
nemá nárok alebo ak uplatňuje nárok na odpočet
dane koeficientom s výnimkou dane z pridanej
hodnoty, ktorá sa vz�ahuje na hmotný majetok
a nehmotný majetok a je súčas�ou vstupnej ceny
pod¾a § 29 ods. 4;

e) úhrady pod¾a § 22 ods. l písm. c) a písm. d) bodov l

a 2 plynúce daňovníkom uvedeným v § 2 ods. 3
a § 17 ods. 3;

f) nájomné vrátane nájomného za veci s právom kúpy
prenajatej veci, ale u daňovníkov účtujúcich v sú-
stave jednoduchého účtovníctva len vo výške pripa-
dajúcej na príslušné zdaňovacie obdobie; pri do-
pravných prostriedkoch využívaných daňovníkom
pravidelne aj na iné účely ako na priame zabezpe-
čovanie príjmov formou poskytovania služieb sa do
daňových výdavkov zahrnie zaplatené nájomné rov-
nomerne počas trvania nájomnej zmluvy takto:
1. pri osobných automobiloch (kód Klasifikácie pro-

dukcie 34.10.2) s výnimkou dodávkových auto-
mobilov a z motorových vozidiel na špeciálne úče-
ly inde neuvedených (kód Klasifikácie produkcie
34.10.54) len pri terénnych vozidlách najviac su-
ma 550 000 Sk,

2. pri osobných dopravných prostriedkoch (kód Kla-
sifikácie produkcie 35.12 a 35.3) s dohodnutým
nájomným neprevyšujúcim 1 600 000 Sk najviac
suma 800 000 Sk,

3. pri osobných dopravných prostriedkoch (kód Kla-
sifikácie produkcie 35.12 a 35.3) s dohodnutým
nájomným prevyšujúcim 1 600 000 Sk suma
rovnajúca sa 50 % nájomného,

a to vrátane kúpnej ceny, za ktorú prevzal nájomca
prenajímanú vec do vlastníctva;
g) úhrady za iné obchodné služby (kód Klasifikácie

produkcie 74.1);
h) odplaty (provízie) za sprostredkovanie, a to aj ak ide

o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv
alebo podobných zmlúv,99) ak súvisia s dosahova-
nými príjmami uhrádzané fyzickej osobe alebo
právnickej osobe, ktorá vykonáva sprostredkovanie
pod¾a osobitného predpisu,100) s výnimkou odplaty
(provízie) za sprostredkovanie stavebného sporenia
a poistenia, ktorá sa zahrnie do výdavkov (nákla-
dov) po jej zaplatení fyzickej osobe alebo právnickej
osobe a s výnimkou provízie pod¾a § 25; provízie za
sprostredkovanie predaja tovaru sa zahrnú do vý-
davkov najviac vo výške rozdielu, o ktorý príjmy
z predaja tovaru prevyšujú náklady vynaložené na
predaný tovar s výnimkou nákladov na sprostred-
kovanie kúpy predávaného tovaru;

i) príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie, kto-
ré platí zamestnávate¾ za zamestnancov pod¾a oso-
bitného predpisu41) do výšky 3 % úhrnu miezd zúč-
tovaných do výdavkov (nákladov) zamestnávate¾a;

j) úroky z omeškania zaplatené verite¾ovi za neplne-
nie peňažného záväzku alebo jeho časti v určenom
termíne do výšky určenej osobitným predpisom,101)

k) úroky z úverov a pôžičiek s výnimkou úrokov pla-
tených subjektom, ktoré sú založené v súlade
s osobitnými predpismi na tento účel;

l) dobrovo¾né príspevky tuzemských vývozcov a tu-
zemských dovozcov platené do Fondu na podporu

 99) § 642 až 651 Obchodného zákonníka.
100) Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej

národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii, zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 149/1994 Z. z.

101) Napríklad § 369 a 502 Obchodného zákonníka, § 517 Občianskeho zákonníka.
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zahraničného obchodu najviac do sumy 1 % zo
základu dane;

m) provízie za vymáhanie poh¾adávky, ak vyplatená
provízia preukázate¾ne súvisí s dosiahnutým príj-
mom a jej výšku daňovník preukázate¾ne odôvodní
a ak vymožená suma poh¾adávky je najmenej vo
výške vyplatenej provízie.

(4) Pri splnení podmienok ustanovených v odseku 3
písm. f) sa nájomné pri dojednaní práva kúpy prena-
jatej veci uznáva do daňových výdavkov, ak
a) doba nájmu prenajímanej veci je dlhšia ako 20 %

určenej doby odpisovania uvedenej v § 30, najme-
nej tri roky, v prípade postúpenia nájomnej zmluvy
pri dojednaní práva kúpy prenajatej veci bez zmeny
podmienok na nového nájomcu platí podmienka
pre zmluvu ako celok pre tých nájomcov, ktorí
nájomné zahŕňajú do daňových výdavkov pod¾a
odseku 3 písm. f), a

b) kúpna cena prenajatej veci nie je vyššia ako zostat-
ková cena, ktorú by vec mala pri rovnomernom
odpisovaní pod¾a tohto zákona a

c) po skončení doby nájmu prenajatej veci daňovník
uvedený v § 2 bude o odkúpenej veci účtova�5) ako
o majetku využívanom na podnikanie alebo na inú
samostatnú zárobkovú činnos� alebo na prenájom,
alebo ho bude evidova� pod¾a § 9 ods. 4.

Ak došlo k porušeniu podmienok pod¾a písmen a) až
c), do daňových výdavkov sa uzná nájomné do výšky
odpisu pod¾a § 31; za porušenie podmienok pod¾a
písmen a) až c) sa nepovažujú prípady, ak k skončeniu
nájomnej zmluvy došlo bez zavinenia daňovníka.

(5) Ak sa predáva prenajatá vec, ktorá bola predme-
tom nájomnej zmluvy po jej skončení nájomcovi,
v ostatných prípadoch, ako je uvedené v odseku 4,
uznáva sa nájomné do daňových výdavkov iba za pod-
mienky, že kúpna cena nebude nižšia než zostatková
cena, ktorú by vec mala pri rovnomernom odpisovaní
pod¾a tohto zákona. Ak kúpna cena bude nižšia, uzná-
va sa do daňových výdavkov nájomné do výšky odpisu
pod¾a § 31.

(6) Za cenu obstarania obchodného podielu na ob-
chodnej spoločnosti alebo družstve sa na účely tohto
zákona považuje hodnota splateného peňažného vkla-
du a nepeňažného vkladu spoločníka alebo člena
družstva vrátane emisného ážia, alebo cena obstara-
nia majetkovej účasti v prípade odplatného obstarania
podielu, alebo cena stanovená na účely dane z dedič-
stva alebo z darovania v prípade nadobudnutia po-
dielu dedením alebo darovaním. Za splatený nepeňaž-
ný vklad sa nepovažuje zvýšenie základného imania
obchodnej spoločnosti na základe rozhodnutia valné-
ho zhromaždenia.102)

§ 25

(1) Daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady),
ktoré nesúvisia s dosiahnutím, zabezpečením a udrža-
ním príjmov, aj keï o týchto výdavkoch (nákladoch)
daňovník účtoval,5) výdavky (náklady), ktorých vyna-
loženie nie je dostatočne preukázané, a ïalej
a) výdavky (náklady) na obstaranie hmotného majet-

ku, nehmotného majetku (§ 26) a hmotného majet-
ku a nehmotného majetku vylúčeného z odpisova-
nia (§ 27) vrátane splátok a úrokov z úverov
spojených s ich obstaraním, ak sú súčas�ou ich
vstupnej ceny;

b) výdavky na zvýšenie základného imania vrátane
splácania pôžičiek;

c) výdavky vo výške ceny obstarania cenných papierov
a obchodných podielov na obchodnej spoločnosti
alebo družstve s výnimkou uvedenou v § 24 ods. 2
písm. o) a p) a s výnimkou kladného rozdielu medzi
cenou obstarania cenného papiera a hodnotou zúč-
tovanou pri splatnosti cenného papiera, ale len
v prípade, ak bol cenný papier vydaný za vyššiu
cenu, ako je jeho menovitá hodnota;

d) výdavky vo výške odmien členov štatutárnych orgá-
nov a ïalších orgánov právnických osôb;

e) výdavky na vyplácané podiely na zisku;
f) penále a pokuty s výnimkou zaplatených zmluv-

ných pokút, zvýšenie dane, prirážky k poistnému
platenému na zdravotné poistenie, úroky platené za
obdobie odkladu platenia dane a cla;

g) prirážky k základným sadzbám poplatkov za zne-
čis�ovanie ovzdušia a za ukladanie odpadov;103)

h) prirážky k základným odplatám za vypúš�anie od-
padových vôd;104)

i) výdavky (náklady) vynaložené na príjmy oslobode-
né od dane alebo príjmy nezahŕňané do základu
dane;

j) výdavky (náklady) presahujúce limity ustanovené
týmto zákonom alebo osobitnými predpismi91), 94)
a výdavky (náklady) vynaložené v rozpore s týmto
zákonom alebo s osobitnými predpismi,105) ako aj
výdavky poskytnuté na získanie neoprávneného
prospechu;

k) výdavky prevyšujúce príjmy v zariadeniach na
uspokojovanie potrieb zamestnancov alebo iných
osôb s výnimkou § 23 ods. 4 písm. f);

l) tvorba rezervných a ostatných účelových fondov,
ak osobitný predpis neustanovuje inak;

m) vklad do základného imania a nákup podielov na
základnom imaní obchodnej spoločnosti alebo
družstva;

n) manká a škody5) presahujúce prijaté náhrady s vý-
nimkou uvedenou v § 24 ods. 2 písm. k); pričom
stratné v maloobchodnom predaji a nezavinené
úhyny zvierat, ktoré nie sú na účely zákona hmot-

102) § 144 a 208 Obchodného zákonníka.
103) Zákon č. 238/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 309/1992 Zb. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov.
104) Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 35/1979 Zb. o odplatách vo vodnom hospodárstve v znení neskorších

predpisov.
105) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 140/1998 Z. z.
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ným majetkom, sa zahrnú do daňových výdavkov
do výšky ekonomicky odôvodnenej normy úbytkov
a stratného preukázanej daňovníkom. Škodou nie
je preukázaný úhyn alebo nutná porážka zviera�a
základného stáda;

o) zostatková cena trvale vyradeného hmotného ma-
jetku a nehmotného majetku s výnimkou uvedenou
v § 24 ods. 2 písm. b) a c);

p) výdavky na technické zhodnotenie (§ 33) s výnim-
kou technického zhodnotenia pod¾a § 26 ods. 6
písm. c) až e), pri ktorom úhrn výdavkov (nákladov)
vo vz�ahu k jednotlivému majetku nepresiahne
hranicu 20 000 Sk;

r) dane zaplatené za iného daňovníka s výnimkou
uvedenou v § 24 ods. 3 písm. d);

s) daň z dedičstva, daň z darovania, daň z príjmov
fyzických osôb a daň z príjmov právnických osôb;

t) výdavky na reprezentáciu s výnimkou uvedenou
v § 34 ods. 1;

u) výdavky na osobnú potrebu daňovníka vrátane vý-
davkov (nákladov) na ochranu osoby daňovníka,
jeho majetku nevloženého do podnikania, blízkych
osôb daňovníka a majetku blízkych osôb daňovní-
ka;

v) tvorba opravných položiek5) s výnimkou opravných
položiek, o ktorých osobitný zákon ustanoví, že sú
daňovým výdavkom pod¾a § 24 ods. 1;

w) úroky platené z úverov, pôžičiek, vydaných dlhopi-
sov, vkladových listov, vkladových certifikátov
a cenných papierov im na roveň postavených a zo
zmeniek, ktorých vydaním získava zmenkový dlžník
peňažné prostriedky (ïalej len „úvery a pôžičky“),
poskytnutých subjektmi, ktoré sa zúčastňujú
priamo alebo nepriamo na vedení, kontrole alebo
majetku príjemcu úveru alebo pôžičky; pričom do
stavu úverov a pôžičiek sa nezahŕňajú úvery a pô-
žičky alebo ich čas�, z ktorej úroky sú súčas�ou
vstupnej ceny majetku; účas�ou na vedení, kontro-
le alebo majetku sa rozumie vlastníctvo viac než
25 % podielu na základnom imaní alebo 25 % po-
dielu s hlasovacím právom, a to vo výške, o akú
úhrn pôžičiek a úverov ku koncu zdaňovacieho ob-
dobia presahuje
1. šes�násobok výšky vlastného imania5) vykázané-

ho ku koncu zdaňovacieho obdobia, ktoré pred-
chádza zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré je výška
úrokov vyčís¾ovaná, ak je príjemcom úveru a pô-
žičky banka alebo pois�ovňa,

2. štvornásobok výšky vlastného imania5) vykáza-
ného ku koncu zdaňovacieho obdobia, ktoré
predchádza zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré je
výška úrokov vyčís¾ovaná v ostatných prípadoch;

x) výdavky (náklady) na nákup vlastných akcií vo výš-

ke sumy presahujúcej nominálnu hodnotu akcií pri
následnom znížení základného imania;

y) výdavok na zvýšenie vkladu spoločníka (akcionára)
obchodnej spoločnosti pri zvýšení základného ima-
nia spoločnosti;

z) daň z pridanej hodnoty u platite¾ov tejto dane s vý-
nimkou prípadov uvedených v § 24 ods. 3 písm. d).

(2) Za daňové výdavky nemožno uzna�
a) odplaty (provízie) za sprostredkovanie, a to aj za

sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv
alebo podobných zmlúv97) s výnimkou uvedenou
v § 24 ods. 3 písm. h),

b) výdavky (náklady) vrátane odpisov na obstaranie
televíznych prijímačov a rozhlasových prijímačov
a prístrojov pre záznam a reprodukciu zvuku alebo
obrazu (kód Klasifikácie produkcie 32.3) s výnim-
kou prípadov, ak sa využívajú na zabezpečovanie
príjmov formou poskytovania služieb alebo sa po-
užívajú na účely zabezpečovania ochrany majetku
daňovníka,

c) nezaplatené sumy výdavkov (nákladov) uvedené
v § 24 ods. 3.

§ 26

Odpisy hmotného majetku
a nehmotného majetku

(1) Odpisovaním sa na účely tohto zákona rozumie
postupné zahrnovanie odpisov hmotného majetku
a nehmotného majetku používaného na zabezpečenie
zdanite¾ných príjmov, ktorý je evidovaný v majetku
daňovníka,5) do daňových výdavkov vrátane hmotného
majetku a nehmotného majetku evidovaného pod¾a
§ 9 ods.  4. Postup pri odpisovaní hmotného majetku
je určený v § 30, § 31 alebo § 32, nehmotného majetku
v § 26 ods. 8 s výnimkou hmotného majetku a ne-
hmotného majetku vylúčeného z odpisovania pod¾a
§ 27.

(2) Hmotným majetkom odpisovaným na účely tohto
zákona s výnimkou zásob sú:
a) samostatné hnute¾né veci, prípadne súbory hnute¾-

ných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekono-
mické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako
20 000 Sk a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie
ako jeden rok;

b) budovy a stavby106) s výnimkou
1. prevádzkových banských diel,
2. drobných stavieb vymedzených osobitným pred-

pisom,107)
3. oplotení slúžiacich na zabezpečovanie lesnej vý-

roby a po¾ovníctva, ktoré sú drobnou stavbou,
c) pestovate¾ské celky trvalých porastov108) pod¾a od-

seku 5 s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky;

106) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej
povahy v znení neskorších predpisov.

107) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a staveb-
nom poriadku v znení neskorších predpisov.

108) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute¾-
nostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady
Slovenskej republiky o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute¾nostiach (katastrálny zákon).
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d) zvieratá pod¾a prílohy č. 2 a základné stádo;5)
e) iný majetok pod¾a odseku 6.

(3) Samostatnými hnute¾nými vecami sú aj výrobné
zariadenia, zariadenia a predmety slúžiace na vykoná-
vanie služieb, účelové predmety a iné zariadenia, ktoré
s budovou alebo stavbou netvoria jeden funkčný ce-
lok, aj keï sú s ňou pevne spojené.

(4) Súborom hnute¾ných vecí so samostatným tech-
nicko-ekonomickým určením je aj čas� výrobného ale-
bo iného celku. Súbor hnute¾ných vecí sa eviduje
samostatne tak, aby boli preukázate¾ne zabezpečené
technické a hodnotové údaje o jednotlivých veciach
zaradených do súboru, o určení hlavnej funkčnej veci
a o všetkých zmenách súboru (prírastky, úbytky) vrá-
tane údajov o dátume vykonanej zmeny, o rozsahu
zmeny, o vstupných a zostatkových cenách jednotli-
vých prírastkov a úbytkov, o celkovej cene súboru ve-
cí, o sume odpisov vrátane ich zmien vyplývajúcich zo
zmeny vstupnej ceny súboru hnute¾ných vecí.

(5) Pestovate¾ské celky trvalých porastov s dobou
plodnosti dlhšou ako tri roky pod¾a odseku 2 sú
a) ovocné stromy vysádzané na súvislom pozemku

s výmerou nad 0,25 ha v hustote najmenej 90 stro-
mov na 1 ha,

b) ovocné kríky vysádzané na súvislom pozemku s vý-
merou nad 0,25 ha v hustote najmenej 90 kríkov
na 1 ha,

c) chme¾nice a vinice.

(6) Iným majetkom na účely tohto zákona sú výdav-
ky
a) na otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, sklá-

dok odpadov, ak sa nezahrnujú do vstupnej ceny
alebo zostatkovej ceny hmotného majetku,

b) na technické rekultivácie, ak osobitný predpis ne-
ustanovuje inak,109)

c) na technické zhodnotenie nehnute¾nej kultúrnej
pamiatky vyššie ako 20 000 Sk,

d) na technické zhodnotenie plne odpísaného hmot-
ného majetku a nehmotného majetku vyššie ako
20 000 Sk,

e) na technické zhodnotenie vyššie ako 20 000 Sk
vykonané, uhradené a odpisované nájomcom na
prenajatom majetku,

f) hradené nájomcom, ktoré pod¾a osobitných predpi-
sov5) tvoria súčas� ocenenia hmotného majetku
prenajatého zo zahraničia na základe nájomnej
zmluvy s následnou kúpou prenajatej veci, ak pre-
najímate¾ má bydlisko alebo sídlo v zahraničí.

(7) Nehmotným majetkom pod¾a tohto zákona sú
práva priemyselného vlastníctva,110) autorské práva111)
vrátane programového vybavenia, projekty, výrobné

a technologické postupy, utajované informácie, mar-
ketingové štúdie, lesné hospodárske plány, technic-
ké a hospodársky využite¾né znalosti, ktorých vstup-
ná cena je vyššia ako 40 000 Sk a majú prevádzkovo-
-technické funkcie alebo použite¾nos� dlhšiu ako jeden
rok a sú obstarané odplatne alebo vytvorené vlastnou
činnos�ou s cie¾om obchodova� s nimi, aktivované ná-
klady na vývoj5) a tiež zriaïovacie výdavky5) vyššie ako
40 000 Sk.

 (8) Nehmotný majetok sa odpíše najneskôr do pia-
tich rokov od jeho obstarania v súlade s účtovnými
predpismi.5)

 (9) Odpisy daňovník nie je povinný uplatni� v kaž-
dom zdaňovacom období, môže ich aj preruši� a v ïal-
šom zdaňovacom období pokračova� v odpisovaní tak,
ako keby k prerušeniu nedošlo. Prerušenie odpisova-
nia nemôže uplatni� daňovník (vlastník ani nájomca),
ak uplatňuje výdavky pod¾a § 7 ods. 9 alebo § 9 ods. 3
alebo § 14 ods. 1 a 2 alebo ak platí paušálnu daň
(§ 15). Daňovník vedie odpisy len evidenčne a o túto
dobu nemôže lehotu určenú na odpisovanie príslušné-
ho hmotného majetku a nehmotného majetku predĺ-
ži�.

(10) Ročný odpis pod¾a § 31 alebo § 32 možno uplat-
ni� z hmotného majetku evidovaného v majetku da-
ňovníka alebo hmotného majetku evidovaného pod¾a
§ 9 ods. 4 k 31. decembru príslušného zdaňovacieho
obdobia vrátane prípadov uvedených v odseku 12
písm. d), e), f) a g). Ročný odpis z nehmotného majet-
ku sa uplatní vo výške vypočítanej pod¾a osobitného
predpisu.5)

(11) Odpis vo výške jednej polovice z vypočítaného
ročného odpisu pod¾a § 31 a 32 možno uplatni�
z hmotného majetku evidovaného v majetku daňovní-
ka
a) k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak sa v priebe-

hu tohto zdaňovacieho obdobia
1. vyradí majetok predajom alebo vkladom do ob-

chodnej spoločnosti alebo družstva pred koncom
zdaňovacieho obdobia pri dodržaní § 24 ods. 2
písm. b) s výnimkou daňovníkov uplatňujúcich
odpisy pod¾a § 30 ods. 6 a 7,

2. prevedie majetok štátu na iné právnické osoby
alebo fyzické osoby pod¾a osobitných predpi-
sov,112)

3. skončí podnikanie alebo iná samostatná zárobko-
vá činnos� (§ 7) alebo prenájom (§ 9), daňovník sa
zruší bez likvidácie, vstúpi do likvidácie alebo sa
vyhlási konkurz,

4. predčasne skončí nájomná zmluva pri dojednaní
práva kúpy prenajatej veci;

109) Napríklad zákon č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 238/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 255/1993 Z. z.

110) Napríklad zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov, zákon
č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1993 Z. z., zákon č. 174/1988 Zb.
o ochranných známkach v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1993 Z. z., zákon č. 159/1973 Zb. o ochrane označení
pôvodu výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1993 Z. z., zákon č. 529/1991 Zb. o ochrane topografií
polovodičových výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1993 Z. z.

111) Zákon č. 383/1997 Z. z.
112) Zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení neskorších

predpisov.
Zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
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b) k 31. decembru, ak v priebehu zdaňovacieho obdo-
bia nadobudne hmotný majetok už odpisovaný pô-
vodným vlastníkom pod¾a odseku 12 písm. a), b)
a c).

(12) V odpisovaní hmotného majetku a nehmotného
majetku začatom pôvodným vlastníkom pokračuje
a) právny nástupca daňovníka, a to aj v prípade, ak

bol majetok nadobudnutý odplatným prevodom
pod¾a osobitného predpisu,1)

b) daňovník, ktorý nadobudol hmotný majetok a ne-
hmotný majetok v dôsledku delimitácie štátnych
organizácií,113)

c) daňovník, ktorý vstúpil do likvidácie, z hmotného
majetku a nehmotného majetku, ktorý sa využíva
na skončenie činnosti počas likvidácie,

d) nájomca pri súbore hnute¾ných vecí a nehnute¾-
ných vecí (§ 28 ods. 2),

e) daňovník, ktorý nadobudol právo na použitie hmot-
ného hnute¾ného majetku zmluvou o výpožičke114)
počas zabezpečenia záväzku prevodom práva115)
k tomuto hmotnému hnute¾nému majetku,

f) manžel (manželka), ktorý účtuje5) o hmotnom ma-
jetku a nehmotnom majetku alebo vedie evidenciu
o tomto majetku pod¾a § 9 ods. 4, o ktorom už úč-
tovala5) alebo viedla evidenciu pod¾a § 9 ods. 4
manželka (manžel) a bol odpisovaný manželkou
(manželom),

g) aj nájomca, ktorý odkúpil prenajatý hmotný maje-
tok od prenajímate¾a a o jeho obstarávaciu cenu
zvýšil vstupnú cenu alebo zostatkovú cenu už od-
pisovaného iného majetku pri použití ročnej odpi-
sovej sadzby platnej pre zvýšenú vstupnú cenu
alebo koeficientu pre zvýšenú zostatkovú cenu.

§ 27

Hmotný majetok a nehmotný majetok
vylúčený z odpisovania

(1) Z odpisovania sú vylúčené
a) pozemky,
b) pestovate¾ské celky trvalých porastov s dobou plod-

nosti dlhšou ako tri roky, ktoré nedosiahli plodo-
nosnú starobu,

c) hydromeliorácie do dvoch rokov po ich dokončení,
d) ochranné hrádze a úpravy bystrín a lesnícko-tech-

nické meliorácie,
e) umelecké diela,111) ktoré nie sú súčas�ou stavieb

a budov,
f) predmety múzejnej a galerijnej hodnoty, prípadne

ich súbory v múzeách a pamiatkových objektoch,
stále výstavné a knižničné zbierky knižníc jednot-
nej sústavy, prípadne iné zbierky,

g) hnute¾né kultúrne pamiatky116) a ich súbory,

h) povrchové a podzemné vody, lesy, jaskyne, merač-
ské značky, signály a iné zariadenia vybraných geo-
detických bodov a tlačové podklady štátnych mapo-
vých diel.

(2) Z odpisovania je ïalej vylúčený
a) hmotný majetok prevzatý povinne bezodplatne po-

d¾a osobitných predpisov87) a preložky energetic-
kých diel u ich vlastníkov, ak boli financované fy-
zickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá
potrebu tejto preložky vyvolala,117)

b) bezodplatne prevedený hmotný majetok po ukonče-
ní nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy
prenajatej veci a hmotný majetok, pri ktorom ná-
klady s obstaraním neprevýšia sumu 20 000 Sk pri
zaradení do majetku pod¾a osobitného predpisu,5)

c) nehmotný majetok vložený ako vklad do základné-
ho imania obchodnej spoločnosti alebo členský
vklad do základného imania družstva, ak bol nado-
budnutý bezodplatne (napr. know-how, obchodná
značka), a aj v prípade, ak pod¾a podmienok vkladu
bolo obchodnej spoločnosti alebo družstvu poskyt-
nuté len právo na použitie bez prevodu vlastníckych
práv k nehmotnému majetku a bez možnosti po-
skytnutia práva na použitie iným osobám,

d) inventúrne prebytky hmotného majetku a nehmot-
ného majetku zistené pri inventarizácii,5)

e) hmotný hnute¾ný majetok nadobudnutý verite¾om
v dôsledku zabezpečenia záväzku prevodom prá-
va115) počas zabezpečenia tohto záväzku len za
predpokladu, že na základe zmluvy o výpožičke114)
ho naïalej odpisuje pôvodný vlastník,

f) hmotný majetok a nehmotný majetok obstaraný
úplne z dotácií zo štátneho rozpočtu a štátnych
fondov alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výš-
ke použitej dotácie k celkovej obstarávacej cene, ak
sa na jeho obstaranie použili aj vlastné prostriedky.

§ 28

(1) Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje
daňovník, ktorý má k tomuto majetku vlastnícke prá-
vo alebo ktorý spravuje majetok štátu118) alebo maje-
tok obce119) (ïalej len „vlastník“) s výnimkou uvedenou
v odseku 2.

(2) Prenajatý hmotný majetok môže odpisova� ná-
jomca do výšky zaplateného nájomného po dobu trva-
nia nájomnej zmluvy na základe písomnej zmluvy
s vlastníkom vtedy, ak predmetom tejto zmluvy je sú-
bor zahŕňajúci hnute¾né veci aj nehnute¾né veci vy-
užívané nájomcom na zabezpečenie príjmu po celé
zdaňovacie obdobie ako celok (od 1. januára do 31. de-
cembra). Toto ustanovenie možno využi� aj vtedy, ak
nájomca má prenajatý súbor zahŕňajúci hnute¾né veci

113) Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
114) § 659 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
115) § 553 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
116) Zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti.
117) Zákon č. 70/1998 Z. z. o  energetike a  o  zmene zákona č. 455/1991 Zb. o  živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v  znení

neskorších predpisov.
118) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
119) Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
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a nehnute¾né veci vo vlastníctve viacerých vlastníkov
(spoluvlastníkov).

(3) Technické zhodnotenie prenajatého hmotného
majetku uhradené nájomcom môže na základe písom-
nej zmluvy odpisova� nájomca, ak nebola vstupná
cena u vlastníka hmotného majetku zvýšená o tieto
výdavky. Pri odpisovaní technického zhodnotenia po-
stupuje nájomca spôsobom ustanoveným pre hmotný
majetok. Nájomca zaradí technické zhodnotenie do
odpisovej skupiny, v ktorej je zaradený prenajatý
hmotný majetok.

(4) Technické zhodnotenie plne odpísaného majetku
sa považuje za iný majetok [§ 26 ods. 6 písm. d)], ktorý
nezvyšuje vstupnú cenu ani zostatkovú cenu majetku
a odpisuje sa v rovnakej odpisovej skupine, do ktorej
bol zaradený pôvodný (plne odpísaný) majetok.

(5) Hmotný majetok a nehmotný majetok, ktorý je
v spoluvlastníctve, odpisuje každý zo spoluvlastníkov
zo vstupnej ceny, a to pomerne pod¾a výšky spolu-
vlastníckeho podielu.

(6) Pri odpisovaní hmotného majetku a nehmotného
majetku, ktorý sa iba sčasti používa na zabezpečenie
zdanite¾ného príjmu, sa do výdavkov na zabezpečenie
zdanite¾ného príjmu zahŕňa pomerná čas� odpisov,
pričom pri odpisovaní dopravných prostriedkov pod¾a
§ 24 ods. 2 písm. a) sa pomerná čas� odpisov vypočíta
z limitovanej vstupnej ceny.

(7) Nehmotný majetok okrem vlastníka môže odpiso-
va� aj daňovník, ktorý k nemu nadobudol právo užíva-
nia za odplatu.

(8) Hmotný hnute¾ný majetok pri prevode vlastníc-
tva z dôvodu zabezpečenia záväzku prevodom práva115)
na verite¾a môže počas zabezpečenia záväzku prevo-
dom práva odpisova� pôvodný vlastník len za podmien-
ky, že uzatvorí s verite¾om zmluvu o výpožičke114) tohto
majetku počas trvania zabezpečenia záväzku prevo-
dom práva.

§ 29

(1) Vstupnou cenou hmotného majetku a nehmot-
ného majetku je
a) obstarávacia cena,120) ak sa majetok obstaral od-

platne. Obstarávacou cenou sa ocení aj majetok pri
preradení z osobného užívania do podnikania upra-
venou o sumu odpisov vypočítanú pod¾a § 31. Ob-
starávacou cenou sa ocení aj nepeňažný vklad fy-
zickej osoby do základného imania obchodnej
spoločnosti alebo do základného imania družstva,
ak doba medzi nadobudnutím a vkladom (preda-
jom) nie je dlhšia ako
1. jeden rok pri hnute¾ných veciach, na ktoré sa

nevz�ahuje oslobodenie pod¾a § 4 ods. 1 písm. c),
2. dva roky pri nehnute¾ných veciach, na ktoré sa

nevz�ahuje oslobodenie pod¾a § 4 ods. 1 písm. a),

3. pä� rokov pri nehnute¾ných veciach, na ktoré sa
nevz�ahuje oslobodenie pod¾a § 4 ods. 1 písm. b);

b) suma vo výške vlastných nákladov,120) ak sa maje-
tok vytvorí vlastnou činnos�ou;

c) reprodukčná obstarávacia cena,120) zistená pod¾a
osobitných predpisov121), alebo ak nemožno takto
cenu zisti�, stanovená súdnym znalcom. Repro-
dukčnou obstarávacou cenou sa na účely tohto
zákona môže oceni� aj nepeňažný vklad do základ-
ného imania obchodnej spoločnosti alebo do zá-
kladného imania družstva s výnimkou prípadov
pod¾a písmena a). Pri nehnute¾ných kultúrnych
pamiatkach sa reprodukčná obstarávacia cena sta-
noví ako cena stavby zistená pod¾a osobitného
predpisu121) bez prihliadnutia na kategóriu kultúr-
nej pamiatky, na jej historickú hodnotu a na cenu
umeleckých a umelecko-remeselníckych prác, kto-
ré sú jej súčas�ou;

d) cena zistená na účely dane z dedičstva alebo dane
z darovania pri nadobudnutí majetku dedením ale-
bo darovaním;

e) suma vo výške nesplatenej poh¾adávky, ktorá je
zabezpečená prevodom vlastníckeho práva k hmot-
nému hnute¾nému majetku, ktorý prechádza do
vlastníctva verite¾a.115)

Súčas�ou vstupnej ceny pod¾a písmen a) až c) je aj
technické zhodnotenie vykonané v prvom roku odpi-
sovania.

(2) Za zostatkovú cenu sa na účely tohto zákona
považuje rozdiel medzi vstupnou cenou hmotného ma-
jetku a nehmotného majetku a celkovou výškou odpi-
sov z tohto majetku zahrnutých do výdavkov na zabez-
pečenie zdanite¾ného príjmu [§ 24 ods. 2 písm. a)].

(3) Technické zhodnotenie okrem technického zhod-
notenia odpisovaného samostatne nájomcom a tech-
nického zhodnotenia plne odpísaného majetku na úče-
ly výpočtu ročnej výšky odpisu pod¾a § 31 a 32
a priradenia ročnej odpisovej sadzby alebo ročného
koeficientu zvyšuje vstupnú cenu s výnimkou uvede-
nou v odseku 1 (ïalej len „zvýšená vstupná cena“)
a zároveň zostatkovú cenu (ïalej len „zvýšená zostat-
ková cena“) príslušného majetku.

(4) Súčas�ou vstupnej ceny je aj daň z pridanej hod-
noty, a to, ak ide o
a) daňovníkov, ktorí nie sú platite¾mi dane z pridanej

hodnoty,
b) platite¾ov dane z pridanej hodnoty, ktorí nemajú

nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty, a plati-
te¾ov dane z pridanej hodnoty, ktorí uplatňujú ná-
rok na odpočet dane z pridanej hodnoty koeficien-
tom pod¾a osobitného predpisu.68)

(5) Súčas�ou vstupnej ceny nie je daň z darovania,
daň z dedičstva, daň z prevodu a prechodu nehnute¾-
ností.

(6) Pri zvýšení alebo znížení vstupnej ceny, ku kto-
rému dochádza pri už odpisovanom hmotnom majetku

120) § 25 ods. 4 zákona č. 563/1991 Zb.
121) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za

zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.
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z iného dôvodu, ako je jeho technické zhodnotenie
(ïalej len „upravená vstupná cena“), sa odpis stanoví
z upravenej vstupnej (zostatkovej) ceny pri zachovaní
platnej ročnej odpisovej sadzby alebo koeficientu po-
d¾a § 31 alebo § 32.

§ 30

Postup pri odpisovaní hmotného majetku
a nehmotného majetku

(1) V prvom roku odpisovania zaradí daňovník hmot-
ný majetok v triedení pod¾a Klasifikácie produkcie122)
do odpisových skupín uvedených v prílohe č. 2. Doba
odpisovania je:

Hmotný majetok, ktorý nemožno zaradi� do odpiso-
vých skupín pod¾a prílohy č. 2 a doba jeho použite¾-
nosti nevyplýva z iných predpisov s výnimkou uvede-
nou v odsekoch 4, 6, 7 a 8, sa na účely odpisovania
zaradí do odpisovej skupiny 2. Súbor hnute¾ných vecí
sa zaraïuje do odpisovej skupiny pod¾a hlavného
funkčného celku.

(2) Daňovník vykonáva rovnomerné odpisovanie
(§ 31) alebo zrýchlené odpisovanie (§ 32). Spôsob od-
pisovania určí pre každý novoobstaraný hmotný ma-
jetok vlastník a nemožno ho zmeni� po celú dobu jeho
odpisovania. Právny nástupca daňovníka pokračuje
v odpisovaní začatom pôvodným vlastníkom.

(3) Hmotný majetok a nehmotný majetok sa odpisu-
je najviac do vstupnej ceny alebo do výšky zvýšenej
vstupnej ceny.

(4) Prenajaté veci na základe zmluvy o nájme veci
s právom kúpy prenajatej veci možno odpísa� až do
výšky 90 % vstupnej ceny rovnomerne po dobu trvania
prenájmu za predpokladu, že doba prenájmu trvá
minimálne 40 % doby odpisovania ustanovenej v od-
seku 1, najmenej však tri roky. Pri predĺžení doby
prenájmu nad 40 % doby odpisovania možno odpísa�
za každé 1 % doby odpisovania ïalšie 1 % vstupnej
ceny nad 90 % až do 100 % vstupnej ceny. Pri určení
spôsobu odpisovania sa nepoužijú ustanovenia § 31
a 32, ale výška odpisu sa určí rovnomerne pomernou
čas�ou pripadajúcou na každý mesiac doby prenájmu.
Odpisy uplatnené prenajímate¾om pod¾a tohto ustano-
venia sa nemenia pri ukončení nájomnej zmluvy bez
zavinenia nájomcu a prenajímate¾a a pri postúpení
nájomnej zmluvy s následnou kúpou prenajatej veci
bez zmeny podmienok na nového prenajímate¾a a nový
prenajímate¾ pokračuje v odpisovaní začatom pôvod-
ným prenajímate¾om.

(5) Pri odpisovaní kúpnej ceny hmotného majetku
nadobudnutého na základe zmluvy o nájme veci s prá-
vom kúpy prenajatej veci pri prevzatí do vlastníctva
nájomcom, určenej pod¾a § 24 ods. 4 písm. b), doodpi-
suje vlastník sumu rovnajúcu sa kúpnej cene počas
obdobia, ktoré vyplýva a pripadá na odpis prenajíma-
nej veci pod¾a § 31, odo dňa odovzdania prenajatej veci
nájomcovi na užívanie. Podobný postup odpisovania je
aj pri odpisovaní zaplateného preddavku na budúcu
kúpu prenajímanej veci (akontácia).

(6) Ročný odpis otvárok nových lomov, pieskovní,
hlinísk a technickej rekultivácie, ak nie sú súčas�ou
hmotného majetku, do ktorého vstupnej ceny sú zahr-
nuté, dočasných stavieb123) a banských diel sa určí
ako podiel vstupnej ceny a určenej doby trvania.

(7) Pri formách, modeloch a šablónach (kódy Klasi-
fikácie produkcie 28.62.5, 29.52.4 – len stroje na
tvarovanie odlievacích foriem z piesku, 29.56.23,
29.56.24) sa ročný odpis určí ako podiel vstupnej ceny
a ustanovenej doby použite¾nosti alebo určeného poč-
tu vyrobených odliatkov alebo výliskov.

(8) Ročný odpis pod¾a odsekov 4, 6 a 7 sa určí s pres-
nos�ou na celé kalendárne mesiace, počnúc mesia-
com, v ktorom boli splnené podmienky na začatie od-
pisovania. Mesiacom splnenia podmienok je mesiac,
v ktorom bol majetok zaúčtovaný (zaevidovaný)5) do
majetku daňovníka, a pri odpisovaní pod¾a odseku 4
súčasne kalendárny mesiac, v ktorom bola prenajatá
vec (hmotný majetok) poskytnutá nájomcovi v súlade
so zmluvou o kúpe prenajatej veci alebo v stave spô-
sobilom na zmluvne dohodnuté alebo obvyklé použí-
vanie. Pri tomto spôsobe odpisovania možno v roku
začatia a v roku ukončenia odpisovania uplatni� ročné
odpisy len vo výške pripadajúcej na toto zdaňovacie
obdobie v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov,
počas ktorých sa majetok využíval na zabezpečenie
príjmov.

§ 31

Rovnomerné odpisovanie hmotného majetku

(1) Pri rovnomernom odpisovaní hmotného majetku
sa odpisovým skupinám priraïujú tieto ročné odpiso-
vé sadzby:

(2) Pri rovnomernom odpisovaní sa určia odpisy
hmotného majetku za príslušné zdaňovacie obdobie vo

Odpisová skupina
      1
      2
      3
      4
      5

Doba odpisovania
     4 roky
     8 rokov
    15 rokov
    30 rokov
    40 rokov

122) Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 172/1995 Z. z., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia produkcie v znení opatrenia
Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 24/1996 Z. z.

123) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

Ročná odpisová sadzba

 1
 2
 3
 4
 5

v prvom
roku
odpisovania
  14,2
   6,2
   3,4
   1,4
   1,5

v ïalších
rokoch
odpisovania
  28,6
  13,4
   6,9
   3,4
   2,5

pre zvýšenú
vstupnú
cenu
  25,0
  12,5
   6,7
   3,4
   2,5

Odpisová
skupina
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výške jednej stotiny súčinu jeho vstupnej ceny a pri-
radenej ročnej odpisovej sadzby.

(3) Pri rovnomernom odpisovaní zo zvýšenej vstup-
nej ceny hmotného majetku sa určia odpisy tohto
majetku za príslušné zdaňovacie obdobie vo výške
jednej stotiny súčinu jeho zvýšenej vstupnej ceny
a priradenej ročnej odpisovej sadzby platnej pre zvý-
šenú vstupnú cenu.

(4) Odpisy určené pod¾a odsekov 2 a 3 sa zaokrúh-
¾ujú na celé koruny nahor.

§ 32

Zrýchlené odpisovanie hmotného majetku

(1) Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku sa
odpisovým skupinám priraïujú tieto koeficienty pre
zrýchlené odpisovanie:

(2) Pri zrýchlenom odpisovaní sa určia odpisy
z hmotného majetku
a) v prvom roku odpisovania ako podiel jeho vstupnej

ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpi-
sovanie platného v prvom roku odpisovania,

b) v ïalších zdaňovacích obdobiach ako podiel dvoj-
násobku jeho zostatkovej ceny a rozdielu medzi
priradeným koeficientom pre zrýchlené odpisovanie
platným v ïalších rokoch odpisovania a počtom
rokov, počas ktorých sa už odpisoval.

(3) Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku
zvýšeného o jeho technické zhodnotenie sa odpisy ur-
čujú
a) v roku zvýšenia zostatkovej ceny ako podiel dvojná-

sobku tejto ceny hmotného majetku a priradeného
koeficientu zrýchleného odpisovania platného pre
zvýšenú zostatkovú cenu,

b) v ïalších zdaňovacích obdobiach ako podiel dvoj-
násobku zostatkovej ceny hmotného majetku a roz-
dielu medzi priradeným koeficientom zrýchleného
odpisovania platným pre zvýšenú zostatkovú cenu
a počtom rokov, počas ktorých sa odpisoval zo zvý-
šenej zostatkovej ceny.

(4) Odpisy určené pod¾a odsekov 2 a 3 sa zaokrúh-
¾ujú na celé koruny nahor.

§ 33

Technické zhodnotenie
hmotného majetku a nehmotného majetku

(1) Technickým zhodnotením sa na účely tohto zá-
kona rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prí-

stavby a stavebné úpravy,107) rekonštrukcie a moder-
nizácie hmotného majetku a nehmotného majetku.

(2) Rekonštrukciou sa na účely tohto zákona rozu-
mejú také zásahy do hmotného majetku, ktoré majú
za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu
zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov.
Za zmenu technických parametrov nemožno považo-
va� zámenu použitého materiálu pri dodržaní jeho
porovnate¾ných vlastností.

(3) Modernizáciou sa na účely tohto zákona rozumie
rozšírenie vybavenosti alebo použite¾nosti hmotného
majetku a nehmotného majetku o také súčasti, ktoré
pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neodde-
lite¾nú súčas� majetku. Za neoddelite¾nú súčas� ma-
jetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na
spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria
jeden majetkový celok.

§ 34

Položky odpočítate¾né od základu dane

(1) Od základu dane (čiastkového základu dane)
s výnimkou základu dane daňovníka, ktorý uplatňuje
výdavky pod¾a § 7 ods.  9, § 9 ods. 3 a § 14 ods. 1 a 2,
a s výnimkou základu dane daňovníka uvedeného
v § 18 ods. 5 možno odpočíta�
a) preukázate¾ne vynaložené prostriedky na reklamu

výrobkov, služieb alebo inej činnosti daňovníka, na
výhry a prémie z reklamných sú�aží, z predajných,
žrebovacích, výherných a podobných podujatí prí-
stupných verejnosti a na ochutnávky výrobkov ne-
uvedené v § 24 ods. 2 písm. u), najviac však vo
výške 1 % zo základu dane,

b) preukázate¾ne vynaložené prostriedky na reklamné
predmety označené obchodným menom alebo
ochrannou známkou ich poskytovate¾a, ak hodnota
jedného predmetu nepresahuje 300 Sk, najviac
však do výšky 0,2 % zo základu dane.

(2) Od základu dane možno odpočíta� daňovú stratu,
ktorá vznikla najviac v troch zdaňovacích obdobiach
predchádzajúcich obdobiu, v ktorom daňovník vykázal
prvýkrát základ dane a daň, a to rovnomerne počas
piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňova-
cích obdobiach za podmienky, že suma rovnajúca sa
odpočítavanej daňovej strate bude preinvestovaná na
obstaranie hmotného majetku do skončenia zdaňova-
cieho obdobia, v ktorom je uplatňovaný odpočet stra-
ty; ak vznikne daňovníkovi ïalšia daňová strata, ne-
možno ju už od základu dane odpočíta�. V tre�om až
piatom roku odpočtu straty sa zníženie základu dane
o pomernú čas� straty vykoná rovnomerne, najviac
však do sumy vykázaného základu dane prevyšujúce-
ho 150 000 Sk. Ak vykázaný základ dane sa rovná
alebo je nižší ako 150 000 Sk, nárok na odpočet
pomernej časti straty zaniká.

(3) Možnos� odpočítavania daňovej straty sa nevz�a-
huje na daňovníkov, ktorí pri zdanení príjmov postu-
pujú pod¾a § 15, na investičné (správcovské) fondy73)
a na daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení
na podnikanie (§ 18 ods. 5). Daňovník, ktorý odpočí-
tava daňovú stratu a začne zdaňova� príjmy osobit-

Koeficient pre zrýchlené odpisovanie

 1
 2
 3
 4
 5

v prvom
roku
odpisovania
    4
    8
   15
   30
   40

v ïalších
rokoch
odpisovania
    5
    9
   16
   31
   41

pre zvýšenú
zostatkovú
cenu
   4
   8
  15
  30
  40

Odpisová
skupina
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ným spôsobom pod¾a § 15, po skončení zdaňovania
príjmov týmto spôsobom pokračuje v odpočte straty
tak, že nárok na odpočet pomernej časti daňovej straty
pripadajúcej na obdobie zdaňovania príjmov osobit-
ným spôsobom pod¾a § 15 zaniká.

(4) Na určenie daňovej straty, ktorú možno odpočíta�
pod¾a odseku 1, platia ustanovenia § 23 až 33, ak nie
je ïalej ustanovené inak. Odpočítavaná daňová strata
sa neupravuje o
a) príspevok jednému združeniu právnickej osoby,

ktorého je daňovník členom (§ 20 ods. 12),
b) položky, o ktoré možno zníži� základ dane pod¾a

odseku 1,
c) príjmy, o ktorých daňovník účtuje,5) ak sú zdaňo-

vané osobitnou sadzbou dane (§ 36).

(5) Ak daňovník, ktorý začal odpočítava� daňovú
stratu pod¾a odseku 2, zanikol v dôsledku zrušenia
bez likvidácie, neprechádza čas� odpočítavanej daňo-
vej straty na jeho právneho nástupcu.

(6) Daňová strata u daňovníka, ktorý je spoločníkom
verejnej obchodnej spoločnosti, sa upraví o čas� zákla-
du dane alebo čas� daňovej straty verejnej obchodnej
spoločnosti pripadajúcej na spoločníka.

(7) Daňová strata u daňovníka, ktorý je komplemen-
tárom komanditnej spoločnosti, sa upraví o čas� zá-
kladu dane alebo daňovej straty komanditnej spoloč-
nosti pripadajúcej na jednotlivého komplementára.

§ 35

Ú¾avy na dani

(1) Daňovníkovi dane z príjmov právnických osôb so
sídlom na území Slovenskej republiky, ktorý vznikol
do 31. decembra 2002, s výnimkou daňovníka, ktorý
vznikol premenou, splynutím, zlúčením alebo rozdele-
ním spoločností, sa poskytne zníženie dane vykázanej
v daňovom priznaní (ïalej len „daňový úver“) vo výške
100 % dane na pä� po sebe nasledujúcich zdaňovacích
období, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom po
nadobudnutí účinnosti tohto zákona prvý raz vykázal
základ dane a daň, ak
a) daňovníkom je spoločnos�, ktorej hodnota splate-

ného peňažného vkladu do základného imania
k 31. decembru roka, za ktorý prvýkrát uplatní
daňový úver, je najmenej
1. vo výške 5 000 000 EUR a predmet jej podnikania

je uvedený v písmene c) bode 1,
2. vo výške 2 500 000 EUR a predmet jej podnikania

je uvedený v písmene c) bode 1, ak zároveň
sídlom a miestom podnikania spoločnosti je
územie okresu s mierou nezamestnanosti prevy-
šujúcou 15 % k 31. decembru roku predchádza-
júcemu roku vzniku spoločnosti,

3. vo výške 1 500 000 EUR a predmet jej podnikania
je uvedený v písmene c) bode 2;

b) podiel splateného vkladu zahraničnej osoby zo
zdrojov v zahraničí na základnom imaní spoločnosti
pod¾a písmena a) počas celej doby čerpania daňo-
vého úveru je najmenej 75 %;

c) predmetom podnikania spoločnosti pod¾a písme-
na a) je

1. výroba tovaru, ktorý pred vznikom daňovníka
čerpajúceho daňový úver bol na územie Sloven-
skej republiky len dovážaný alebo nebol vyrába-
ný, alebo výroba tovaru určená na vývoz,

2. poskytovanie vybraných služieb; vybranými služ-
bami sa rozumejú hotelové služby (kód Klasifiká-
cie produkcie 55.1), doprava osôb lanovými drá-
hami, visutými dráhami a lyžiarskymi vlekmi
(kód Klasifikácie produkcie 60.21.41), ostatná
osobná doprava (kód Klasifikácie produkcie
61.20.12), služby spojené s vyhliadkovými jazda-
mi autobusov (kód Klasifikácie produkcie
60.23.12), ostatné rekreačné činnosti (kód Klasi-
fikácie produkcie 92.72, 92.33.10), programové
služby systému a používate¾ské programové ná-
stroje (kód Klasifikácie produkcie 72.20.21),
programové služby aplikačného softvéru (kód
Klasifikácie produkcie 72.20.22);

d) splní podmienky uvedené v odseku 4 a odseku 8
v prvej vete.

(2) Daňovník uvedený v odseku 1 písm. a) bodoch 1
a 2 môže počas piatich po sebe nasledujúcich zdaňo-
vacích období, počnúc zdaňovacím obdobím nasledu-
júcim po zdaňovacom období, v ktorom poslednýkrát
čerpal daňový úver pod¾a odseku 1, každoročne čerpa�
ïalší daňový úver vo výške 50 % dane vykázanej
v daňovom priznaní, ak splní podmienky pod¾a odse-
ku 4 a odseku 8 prvej vety a počas obdobia čerpania
daňového úveru pod¾a odseku 1 zvýši základné imanie
spoločnosti ïalšími peňažnými vkladmi alebo vecnými
vkladmi zo zdrojov v zahraničí o sumu zodpovedajúcu
v prepočte najmenej
a) 5 000 000 EUR, ak ide o daňovníka pod¾a odseku 1

písm. a) bodu 1,
b) 2 500 000 EUR, ak ide o daňovníka pod¾a odseku 1

písm. a) bodu 2.

(3) Daňový úver pod¾a odseku 2 sa zvýši v každom
zdaňovacom období o sumu zodpovedajúcu 20 % z cel-
kovej výšky aktivovaných nákladov v zdaňovacom ob-
dobí vynaložených na vývoj, ktorý je výsledkom vlast-
nej činnosti daňovníka.5)

(4) Daňový úver pod¾a odsekov 1 až 3 môže čerpa�
daňovník, ak
a) použije prostriedky získané čerpaním daňového

úveru najneskôr do piatich rokov od skončenia
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bol poskytnutý da-
ňový úver na obstaranie hmotného majetku a ne-
hmotného majetku slúžiaceho predmetu jeho pod-
nikania pod¾a odseku 1 písm. c),

b) tržby daňovníka z predmetu podnikania pod¾a od-
seku 1 písm. c) bodov 1 a 2 tvoria najmenej 60 %
z jeho celkových tržieb.

(5) Daňovník pod¾a odsekov 1 a 2 môže počas čerpa-
nia daňového úveru odpisova� hmotný majetok pod¾a
§ 30 až 32 a nehmotný majetok pod¾a § 26 ods. 8 alebo
a) technologické zariadenia uvedené v prílohe č. 3,

ktoré pred vznikom daňovníka neboli odpisované
ani používané vo výrobnom procese na území Slo-
venskej republiky alebo v zahraničí, maximálnou
ročnou odpisovou sadzbou 30 % z obstarávacej ce-
ny tohto majetku na základe individuálne stanove-
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ného odpisového plánu najdlhšie počas piatich ro-
kov,

b) budovy a stavby uvedené v prílohe č. 2, ktoré pred
vznikom daňovníka neboli odpisované ani používa-
né vo výrobnom procese na území Slovenskej re-
publiky, zaradené do odpisovej skupiny 4 a 5, roč-
nou odpisovou sadzbou 5 % z obstarávacej ceny,

c) technologické zariadenia neuvedené v prílohe č. 3
pod¾a § 30 až 32,

d) odpis ako daňový výdavok vynaložený na dosiahnu-
tie, zabezpečenie a udržanie príjmov uplatní daňov-
ník po prvýkrát najneskôr v tom zdaňovacom obdo-
bí, v ktorom začína čerpa� daňový úver.

(6) Ak daňovník vytvára súbor predmetov z hmotné-
ho majetku odpisovaného pod¾a príloh č. 2 a 3, odpis
pod¾a odseku 5 písm. a) môže uplatni� len vtedy, ak
najmenej 70 % súboru predmetov tvorí hmotný maje-
tok zaradený do prílohy č. 3.

(7) Po skončení čerpania daňového úveru pod¾a od-
sekov 1 až 3 hmotný majetok odpisovaný pod¾a odse-
ku 5 písm. a) a b) zaradí daňovník do odpisových sku-
pín v súlade s prílohou č. 2 a pokračuje v odpisovaní
rovnomerným spôsobom pod¾a § 31 ročnou odpisovou
sadzbou pod¾a údajov uvedených pod nadpisom
„v ïalších rokoch odpisovania“. Ročná odpisová sadz-
ba platná „pre zvýšenú vstupnú cenu“ sa použije len
vtedy, ak technické zhodnotenie bolo vykonané po
skončení čerpania daňového úveru.

(8) Nárok na daňový úver uplatní daňovník každo-
ročne v daňovom priznaní spôsobom uvedeným v oso-
bitnom predpise.124) Daňové priznanie podáva do
30. júna roku, ktorý nasleduje po zdaňovacom období,
za ktorý si daňovník uplatnil nárok na daňový úver.
Na daňovníka, ktorý čerpá daňový úver, sa nevz�ahujú
ustanovenia o platení preddavkov (§ 50) okrem prípa-
dov, ak správca dane do 31. júla roku, v ktorom je
podané daňové priznanie, písomne namieta plnenie
podmienok čerpania daňového úveru. Ak daňovník
písomne do 31. augusta roku, v ktorom bolo podané
daňové priznanie, nepreukáže splnenie podmienok
čerpania daňového úveru, počnúc mesiacom septem-
brom roku, v ktorom bolo podané daňové priznanie,
vzniká daňovníkovi povinnos� plati� preddavky (§ 50)
s tým, že preddavky splatné do mesiaca septembra
vyrovná daňovník do konca tohto mesiaca.

(9) Ak daňovník nesplní
a) len podmienku pod¾a odseku 4 písm. a), nepoužitú

sumu alebo jej čas� získanú čerpaním daňového
úveru je povinný vráti� najneskôr v zdaňovacom
období, do ktorého konca bol povinný prostriedky
použi�, a zaplati� úrok vo výške 140 % diskontnej
úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej
ku koncu toho zdaňovacieho obdobia, ktorého sa
vrátená suma týka,

b) aj ïalšie podmienky poskytnutia daňového úveru,

je povinný zaplati� daň pripadajúcu na daňový úver
a zaplati� penále. Penále sa vypočíta pod¾a § 55 zo
sumy neoprávnene zadržanej dane za obdobie čer-
pania daňového úveru.

Na daňovníka, ktorý čerpá daňový úver, sa vz�ahujú
ustanovenia o daňovej kontrole pod¾a osobitného
predpisu.125)

(10) Daňovník, ktorý čerpá daňový úver pod¾a odsekov
1 a 2, môže daňovú stratu, ktorá vznikla za zdaňovacie
obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, za
ktoré prvýkrát uplatňuje daňový úver, odpočíta� od
základu dane rovnomerne počas piatich zdaňovacích
období nasledujúcich po zdaňovacom období, v kto-
rom si poslednýkrát uplatnil daňový úver. V tomto
prípade sa na daňovníka nepoužijú ustanovenia § 34.

(11) Zrušením daňovníka126) nárok na daňový úver
zaniká s výnimkou premeny daňovníka na inú právnu
formu počas čerpania daňového úveru.127)

(12) Ak sa počas čerpania daňového úveru daňovník
zlúči128) s ekonomicky prepojeným (§ 23 ods. 6) daňov-
níkom, ktorý si daňový úver neuplatňuje, nárok pod¾a
odsekov 1 a 2 sa kráti v pomernej výške vypočítanej
pod¾a odseku 13, a to počnúc zdaňovacím obdobím,
v ktorom k zlúčeniu došlo. V ostatných prípadoch zlú-
čenia daňovníkov právo na čerpanie daňového úveru
zaniká, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom k zlú-
čeniu došlo.

(13) Pri výpočte nároku pod¾a odseku 12 sa použije
pomer základného imania daňovníka, ktorý si daňový
úver uplatňoval, pod¾a stavu ku dňu predchádzajúce-
mu dňu zlúčenia, najviac však do výšky povinnej sumy
vkladu pod¾a odsekov l a 2, k súčtu základného ima-
nia daňovníka uplatňujúceho čerpanie daňového úve-
ru najviac do výšky povinnej sumy vkladu základného
imania pod¾a odsekov l a 2 a sumy vlastného imania
daňovníka, ktorý sa s ním zlúčil pod¾a stavu ku dňu
predchádzajúcemu dňu zlúčenia. Tento podiel sa vy-
počíta na dve desatinné miesta bez zaokrúhlenia.

(14) Daňovník uvedený v § 17 s výnimkou daňovní-
ka uvedeného v odseku 3 si môže zníži� daň v prísluš-
nom zdaňovacom období o sumu zodpovedajúcu 20 %
výšky aktivovaných nákladov za zdaňovacie obdobie,
vynaložených na vývoj.5)

(15) Zníženie dane pod¾a odseku 14 si možno uplat-
ni� v úhrne najviac do výšky 10 % dane v zdaňovacom
období, v ktorom boli náklady aktivované.

(16) Daňovníkovi uvedenému v § 2 a daňovníkovi
uvedenému v § 17 v prípade, ak nevyužije zníženú
sadzbu dane pod¾a § 21 ods. 3, sa daň znižuje o
a) sumu 10 000 Sk za každého zamestnanca so zme-

nenou pracovnou schopnos�ou,12)
b) sumu 24  000 Sk za každého zamestnanca so zme-

nenou pracovnou schopnos�ou s �ažším zdravot-
ným postihnutím.12)

124) § 38 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
125) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
126) § 68 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 11/1998 Z. z.
127) § 69 ods. 2 Obchodného zákonníka.
128) § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka.
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(17) Na výpočet zníženia dane pod¾a odseku 16 je
rozhodujúci priemerný prepočítaný počet zamestnan-
cov so zmenenou pracovnou schopnos�ou a zamest-
nancov so zmenenou pracovnou schopnos�ou s �ažším
zdravotným postihnutím v zdaňovacom období pod¾a
spôsobu výpočtu určeného Štatistickým úradom Slo-
venskej republiky. Ú¾ava sa zaokrúhli na celé koruny
nadol.

§ 36

Osobitná sadzba dane

(1) Osobitná sadzba dane z príjmov plynúcich zo
zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkovi
uvedenému v § 2 ods. 3 a § 17 ods. 3 s výnimkou príj-
mov plynúcich stálej prevádzkarni týchto daňovníkov
(§ 22 ods. 2) je
a) 25 %

1. z príjmov z obchodného, technického alebo iného
poradenstva, poskytovania služieb, riadiacej
a sprostredkovate¾skej činnosti a podobných čin-
ností vykonávaných na území Slovenskej repub-
liky [§ 22 ods. 1 písm. c)],

2. z odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo
za použitie predmetu priemyselného vlastníctva
a z počítačových programov (softvér), za použitie
návrhov alebo modelov, plánov, za poskytnutie
výrobno-technických a iných hospodársky využi-
te¾ných poznatkov [§ 22 ods. 1 písm. d) bod 1],

3. z odmeny za poskytnutie práva na použitie alebo
za použitie autorského práva alebo práva príbuz-
ného autorskému právu [§ 22 ods. 1 písm. d)
bod 2],

4. z príjmu odborníka z právnej a účtovnej činnosti,
prednášajúceho, umelca, architekta, športovca,
artistu alebo spoluúčinkujúcich osôb a ïalších
podobných činností osobne vykonávaných alebo
zhodnocovaných na území Slovenskej republiky
[§ 22 ods. 1 písm. d) bod 3],

5. z úrokov a iných výnosov z poskytnutých úverov
a pôžičiek, z vkladov na vkladných knižkách,
z peňažných prostriedkov bežných účtov a z cen-
ných papierov [§ 22 ods. 1 písm. d) bod 6] s vý-
nimkou uvedenou v odseku 2 písm. c) a d),

6. z nájomného s výnimkou uvedenou v písmene b);
b) 1 % z nájomného pri dojednaní práva o kúpe pre-

najatej veci.

(2) Osobitná sadzba dane z príjmov plynúcich zo
zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkom
uvedeným v § 2 a 17, pričom sa základ dane tvorený
príjmami uvedenými v bodoch 2 a 3 znižuje o vklad
spoločníka, členský vklad alebo nadobúdaciu cenu
podielu, ak nie je v odseku 1 uvedené inak, je
a) 25 %

1. z podielov na zisku tichého spoločníka,
2. z vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoloč-

níka v spoločnosti s ručením obmedzeným, ko-
manditistu v komanditnej spoločnosti alebo pri
zániku členstva v družstve,

3. z podielov na likvidačnom zostatku akcionára
v akciovej spoločnosti vrátane akciovej spoloč-
nosti, ktorej jediným akcionárom je štát, koman-

ditistu v komanditnej spoločnosti alebo člena
družstva v družstve;

b) 20 %
1. z úrokov a iných výnosov plynúcich z vkladov pri-

jímaných bankou alebo pobočkou zahraničnej
banky55) len od svojich zamestnancov za výhod-
nejších podmienok ako od ostatných fyzických
osôb (§ 8 ods. 5),

2. z výhier v lotériách, stávkach a iných podobných
hrách a z výhier z reklamných sú�aží a žrebovaní
s výnimkou výhier z lotérií, stávok a podobných
hier prevádzkovaných na základe povolenia vyda-
ného pod¾a osobitných predpisov59) v hodnote ne-
prevyšujúcej 300 000 Sk za každú výhru a s vý-
nimkou výhier oslobodených od dane pod¾a § 4,

3. z cien z verejných sú�aží a zo športových sú�aží
s výnimkou cien oslobodených od dane pod¾a § 4;

c) 15 %
1. z výnosov z akcií a dočasných listov,
2. z výnosov z podielových listov, z výnosov30)

z dlhopisov, z výnosov z vkladových certifikátov,
depozitných certifikátov, pokladničných pouká-
žok, vkladových listov a z iných cenných papierov
im na roveň postavených,

3. z podielov na zisku z účastí v spoločnostiach
s ručením obmedzeným a z účastí komanditistov
v komanditných spoločnostiach,

4. z podielov na zisku a obdobného plnenia z člen-
stva v družstvách,

5. z podielov členov pozemkových spoločenstiev na
výnosoch a na majetku určenom na rozdelenie
medzi členov pozemkových spoločenstiev [§ 8
ods. 1 písm. a)],

6. z plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého
veku alebo z dôchodkového poistenia s výnimkou
plnení z dôchodkového zabezpečenia a z doplnko-
vého dôchodkového poistenia pod¾a osobitného
predpisu41) znížené o zaplatené poistné [§ 8
ods. 1 písm. e)],

7. z príjmov plynúcich fyzickým osobám z úrokov,
výhier a iných výnosov z vkladov na vkladných
knižkách vrátane úrokov z peňažných prostried-
kov na vkladovom účte a na bežnom účte [§ 8
ods. 1 písm. b)] s výnimkou úrokov z peňažných
prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sú použí-
vané v súvislosti s dosahovaním príjmov z podni-
kania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
ktoré sa zdaňujú pod¾a bodu 8, a s výnimkou
príjmov zdaňovaných pod¾a písmena e),

8. z úroku, výhry alebo z iného výnosu plynúceho
z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných
prostriedkov bežných účtov a z vkladových účtov,
ak je príjemcom úroku, výhry alebo výnosu da-
ňovník pod¾a § 17 s výnimkou bánk alebo pobo-
čiek zahraničných bánk55) a daňovníkov uvede-
ných v bode 9, alebo ak ide o príjem daňovníka
fyzickej osoby pod¾a § 7 ods. 3, pričom daň vybe-
raná osobitnou sadzbou dane sa považuje za
preddavok a celý príjem sa zdaní ako súčas� zá-
kladu dane pod¾a § 7 alebo pod¾a § 23 ods. 15
v zdaňovacom období, v ktorom došlo k zrazeniu
preddavku, okrem prípadov, ak suma preddavku
presahuje vypočítanú výšku dane daňovníka
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v daňovom priznaní, keï je odvedená suma pred-
davku považovaná za splnenie daňovej povinnos-
ti; pri vyberaní preddavku sa postupuje rovnako
ako pri dani vyberanej zrážkou pod¾a § 52 ods. 1
až 3,

9. z úroku, výhry alebo z iného výnosu plynúceho
z vkladov na vkladných knižkách, z bežných úč-
tov a z vkladových účtov, ak je príjemcom úroku,
výhry alebo výnosu daňovník, ktorý platí paušál-
nu daň, daňovník nezaložený alebo nezriadený na
podnikanie (§ 18 ods. 4), daňovník vykonávajúci
pois�ovaciu činnos�, Fond národného majetku
Slovenskej republiky a investičný (správcovský)
fond a podielový fond vrátane investičnej (správ-
covskej) spoločnosti a Národná banka Slovenska,
u ktorých sa vybraním dane považuje daňová
povinnos� za splnenú,

10. z dávok poskytovaných z doplnkového dôchodko-
vého poistenia pod¾a osobitného predpisu41) [§ 10
ods. 1 písm. m)];

d) 10 %
1. z príjmov z prostriedkov sociálneho fondu [§ 6

ods. 1 písm.  e)],
2. z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požit-

kov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej
republiky, ktorých úhrnná výška od toho istého
zamestnávate¾a nepresiahne v kalendárnom me-
siaci 4 000 Sk (§ 6 ods. 4),

3. z príjmov autorov za príspevky do novín, časopi-
sov, rozhlasu alebo televízie, ak ich úhrn nepre-
siahne od toho istého platite¾a v kalendárnom
mesiaci 4 000 Sk (§ 7 ods. 8),

4. z výnosov z dlhopisov vydávaných obcami na fi-
nancovanie komplexnej bytovej výstavby a mest-
skej dopravy;

e) 5 % z úroku alebo z iného výnosu plynúceho fyzic-
kým osobám z viazaných vkladov najmenej počas
troch rokov, ktoré nie sú určené na podnikanie za
podmienky, že výber istiny a úroku nastane na
základe dohodnutých zmluvných podmienok až po
uplynutí stanoveného obdobia.

(3) Základom dane pre osobitnú sadzbu dane, ktorý
tvoria príjmy uvedené v odsekoch 1 a 2, je iba príjem,
ak sa v tomto zákone neustanovuje inak. Základ dane
a daň sa zaokrúh¾uje na celé koruny nadol. V prípade
účtov znejúcich na cudziu menu sa základ dane určí
v cudzej mene, a to bez zaokrúhlenia.

(4) Ak plynú výnosy z cenných papierov príjemcovi
od investičných (správcovských) spoločností a od in-
vestičných fondov,73) je základom dane pre osobitnú
sadzbu dane uvedenú v odseku 2 písm. c) vyplácaný
výnos z cenných papierov znížený o príjmy prijaté
investičnými (správcovskými) spoločnos�ami a inves-
tičnými fondmi, z ktorých bola daň vybratá osobitnou
sadzbou.

(5) Ak plynú dividendy a podiely na zisku od obchod-
nej spoločnosti alebo od družstva právnickej osobe,
ktorá má najmenej 25 % podiel na základnom imaní
týchto spoločností, základ dane pre osobitnú sadzbu
dane pod¾a odseku 2 písm. c) sa znižuje o sumu týchto
prijatých zdanených príjmov.

§ 37

Stanovenie prepočítacieho kurzu

(1) Na daňové účely s výnimkou uvedenou v odse-
koch 2 a 3 sa používa kurz slovenskej koruny k cu-
dzím menám vyhlásený Národnou bankou Slovenska
(ïalej len „kurz“), uplatnený v účtovníctve daňovníka.5)

(2) Ak daňovník nie je účtovnou jednotkou, použije
sa s výnimkou uvedenou v odseku 3 jednotný kurz.
Tento kurz sa určí ako ročný priemer kurzov alebo
priemer kurzov za obdobie, za ktoré sa podáva daňové
priznanie, vyhlásených Národnou bankou Slovenska
posledný deň každého mesiaca zdaňovacieho obdobia.
Jednotný kurz sa použije aj na príjmy zo závislej
činnosti a funkčných požitkov a na zápočet dane za-
platenej v zahraničí.

(3) Pri prepočte dane z úrokov na účtoch v cudzej
mene a vkladových listoch znejúcich na cudziu menu,
z ktorých sa daň vyberá osobitnou sadzbou pod¾a
§ 36, použije sa kurz vyhlásený Národnou bankou
Slovenska v deň pripísania úrokov daňovníkovi. Takto
vypočítaná daň sa zaokrúh¾uje na celé koruny nadol.

PIATA  ČASŤ

VYBERANIE A PLATENIE DANÍ Z PRÍJMOV

Prvý oddiel

Daň z príjmov fyzických osôb

§ 38

Daňové priznanie

(1) Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

(2) Daňové priznanie (ïalej len „priznanie“) za pred-
chádzajúce zdaňovacie obdobie je povinný poda� v le-
hote pod¾a osobitného predpisu124) každý, kto má roč-
né príjmy presahujúce 10 000 Sk, ktoré sú predmetom
dane z príjmov fyzických osôb, a ak nejde o príjmy od
dane oslobodené, o príjmy, z ktorých sa daň vyberá
osobitnou sadzbou (§ 36), a len o príjmy vylúčené zo
zdanenia. Priznanie je povinný poda� aj daňovník,
ktorého ročné príjmy, ktoré sú predmetom dane z príj-
mov fyzických osôb, nepresiahli 10 000 Sk, ale vyka-
zuje daňovú stratu (§ 5 ods. 3).

(3) Priznanie je povinný poda� aj daňovník, ktorý má
v zdaňovacom období príjmy len pod¾a § 6, plynúce
a) od viacerých zamestnávate¾ov súčasne,
b) od zamestnávate¾a so sídlom alebo s bydliskom

v zahraničí, ktorý nemá v Slovenskej republike stá-
lu prevádzkareň (§ 22 ods.  2), alebo

c) zo zdrojov v zahraničí,
ak nejde o príjmy od dane oslobodené, príjmy vylúčené
zo zdanenia pod¾a § 54 a o príjmy, z ktorých sa daň
vyberá osobitnou sadzbou (§ 36). Priznanie je povinný
poda� daňovník aj vtedy, ak nemožno zrazi� preddavok
na daň alebo daň (§ 41).

(4) Priznanie nie je povinný poda� daňovník, ktorý
má v zdaňovacom období príjmy len pod¾a § 6 od
jedného zamestnávate¾a alebo od viacerých zamestná-
vate¾ov postupne, ak nejde o zamestnávate¾a pod¾a
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§ 44 ods. 10, a ktorý nie je povinný poda� priznanie
pod¾a odseku 3.

§ 39

Minimálna výška dane

Daň alebo daň vrátane jej zvýšenia sa nevyrubí
a neplatí, ak nepresiahne v zdaňovacom období
100 Sk alebo ak celkové zdanite¾né príjmy v zdaňova-
com období nepresiahnu 10 000 Sk. To neplatí, ak sa
daň alebo preddavky na daň vyberajú zrážkou.

§ 40

Platenie preddavkov na daň

(1) Preddavky na daň platí daňovník, ktorého po-
sledná známa daňová povinnos� presiahla 10 000 Sk.

(2) Daňovník, ktorého posledná známa daňová po-
vinnos� presiahla 10 000 Sk a nepresiahla 500 000 Sk,
platí štvr�ročné preddavky na daň na bežné zdaňova-
cie obdobie, a to vo výške 1/4 poslednej známej daňo-
vej povinnosti. Štvr�ročné preddavky na daň sú splat-
né do konca každého kalendárneho štvr�roka.

(3) Daňovník, ktorého posledná známa daňová po-
vinnos� presiahla 500 000 Sk, platí mesačné preddav-
ky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške
1/12 poslednej známej daňovej povinnosti. Mesačné
preddavky na daň sú splatné do konca každého kalen-
dárneho mesiaca.

(4) Daňovník, ktorého základ dane tvorí súčet čiast-
kových základov dane, a jedným z nich je aj čiastkový
základ dane z príjmov zo závislej činnosti a z funkč-
ných požitkov, preddavok pod¾a odsekov 2 a 3 neplatí
v prípade, ak tento čiastkový základ dane tvorí viac
ako 50 % z celkového základu dane. Ak čiastkový
základ dane z príjmov zo závislej činnosti a z funkč-
ných požitkov tvorí 50 % a menej, preddavky na daň
vypočítané pod¾a odsekov 2 a 3 sa platia v polovičnej
výške.

(5) Poslednou známou daňovou povinnos�ou na úče-
ly tohto zákona je suma, ktorú si daňovník sám vypo-
čítal a uviedol v poslednom (dodatočnom) priznaní,
a po doručení platobného výmeru (dodatočného) suma
vyrubená (dorubená) týmto výmerom. Pri zmene po-
slednej známej daňovej povinnosti v bežnom zdaňova-
com období sa preddavky na daň splatné do tejto doby
nemenia. Ak sa posledná známa daňová povinnos�
týkala aspoň šiestich mesiacov zdaňovacieho obdobia,
daňovník je povinný pri platení preddavkov na daň
dopočíta� si poslednú daňovú povinnos� tak, ako by sa
týkala celého zdaňovacieho obdobia. Prepočet sa vyko-
ná tak, že posledná známa daňová povinnos�, ktorá sa
týka tejto časti zdaňovacieho obdobia, sa vydelí poč-
tom mesiacov, za ktoré daňovník poberal príjmy pod-
liehajúce dani, a vynásobí sa dvanástimi.

(6) Ak posledná známa daňová povinnos� bola vypo-
čítaná zo základu dane, ktorý tvoril úhrn čiastkových

základov dane pod¾a § 7 až 10, pričom daňovník pre-
ukáže, že v bežnom zdaňovacom období nebude pobe-
ra� príjmy pod¾a § 8 až 10 alebo tieto príjmy budú
nižšie ako v predchádzajúcom zdaňovacom období,
správca dane môže urči� preddavky na daň inak s tým,
že zoh¾adní len očakávané zníženie príjmov pod¾a § 8
až 10 v bežnom zdaňovacom období. Rozhodnú� o pla-
tení preddavkov na daň inak môže správca dane aj
v prípade, ak sa preddavky na daň platia pod¾a odse-
ku 4.

 (7) Daňovníkovi, ktorému začali plynú� príjmy pod-
liehajúce dani pred skončením zdaňovacieho obdobia,
môže správca dane na základe žiadosti alebo z vlast-
ného rozhodnutia urči� preddavky na daň s prihliad-
nutím na očakávaný príjem daňovníka a na ostatné
skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane.

 (8) Proti rozhodnutiu o určení preddavkov na daň
pod¾a odsekov 6 a 7 možno poda� odvolanie.

 (9) Ak daňovník prestal vykonáva� činnos� alebo
pobera� príjmy podliehajúce dani, nie je povinný plati�
preddavky na daň, a to od splátky nasledujúcej po dni,
v ktorom došlo k zmene rozhodujúcich skutočností;
tieto skutočnosti oznámi daňovník správcovi dane.129)

(10) Preddavky na daň pod¾a predchádzajúcich od-
sekov neplatí daňovník, ktorý poberal v predchádza-
júcom zdaňovacom období len príjmy uvedené v § 8
a 10.

(11) Platenie preddavkov na daň pod¾a predchádza-
júcich odsekov sa nevz�ahuje na príjmy zdaňované
paušálnou daňou (§ 15) a osobitnou sadzbou dane
(§ 36) a na príjmy zo závislej činnosti a funkčných
požitkov, ak nemá daňovník súčasne iné príjmy pod-
liehajúce dani.

§ 41

Vyberanie a platenie dane z príjmov
zo závislej činnosti a z funkčných požitkov

(1) Platite¾ dane130) vyberie preddavok na daň z príj-
mov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov (ïalej
len „preddavok“) zo zdanite¾nej mzdy. Zdanite¾nou
mzdou je úhrn príjmov zo závislej činnosti a z funkč-
ných požitkov (ïalej len „mzda“) zúčtovaných a vypla-
tených daňovníkovi za kalendárny mesiac alebo zda-
ňovacie obdobie okrem príjmov, z ktorých sa daň
vyberá osobitnou sadzbou (§ 36), znížený o
a) sumy, ktoré sú od dane oslobodené,
b) sumy zrazené na povinné poistné,
c) príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie, kto-

ré platí zamestnanec pod¾a osobitného predpisu,41)
d) nezdanite¾né časti základu dane; základ dane na

výpočet preddavku za kalendárny mesiac sa zníži
o 1/12 nezdanite¾nej časti základu dane. Na pre-
ukázanú nezdanite¾nú čas� základu dane na man-
želku (manžela) pod¾a § 12 ods. 2 písm. c), na su-
mu, o ktorú sa znižuje základ dane u požívate¾a
dôchodkov uvedených v § 12 ods. 4, a na hodnotu
darov (§ 12 ods. 10) platite¾ dane prihliadne až pri

129) § 31 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
130) § 5 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.
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ročnom zúčtovaní preddavkov za zdaňovacie obdo-
bie.

(2) Preddavok zo zdanite¾nej mzdy zaokrúhlenej do
100 Sk na celé koruny nahor a nad 100 Sk na celé
stokoruny nahor, zúčtovanej a vyplatenej za kalendár-
ny mesiac je
nad Sk do Sk
  –  7 500 12 % 
 7 500 12 500 900 Sk + 20 % zo základu

presahujúceho 7 500 Sk
12 500 20 000 1 900 Sk + 25 % zo základu

presahujúceho 12 500 Sk
20 000 33 000 3 775 Sk + 30 % zo základu

presahujúceho 20 000 Sk
33 000 47 000 7 675 Sk + 35 % zo základu

presahujúceho 33 000 Sk
47 000 94 000 12 575 Sk + 40 % zo základu

presahujúceho 47 000 Sk
94 000 a viac 31 375 Sk + 42 % zo základu

presahujúceho 94 000 Sk.

(3) Preddavok sa zrazí pri výplate alebo pri poukáza-
ní alebo pri pripísaní mzdy daňovníka k dobru bez
oh¾adu na to, za ktoré obdobie sa mzda vypláca. Ak
platite¾ dane vykonáva vyúčtovanie miezd mesačne,
zrazí preddavok pri vyúčtovaní mzdy za uplynulý me-
siac. Daňovníkovi, ktorého
a) zdanite¾ná mzda spočíva len v nepeňažnom plnení

alebo nepeňažné plnenie tvorí väčšiu čas� mzdy,
keï nemožno zrážku vykona�, preddavok sa zrazí
dodatočne pri najbližšom peňažnom plnení, alebo
sa daň vyrovná pri ročnom zúčtovaní preddavkov
na daň (§ 44) alebo pri podaní priznania (§ 38).
Uvedený postup možno uplatni� aj pri zdanení príj-
mov pod¾a § 6 ods. 4, ktoré spočívajú v nepeňaž-
nom plnení;

b) plat a náhrada platu za dovolenku sa skladá z ko-
runovej časti a z časti v cudzej mene, pričom čas�
v cudzej mene je určená najviac do výšky a pod¾a
podmienok určených pod¾a osobitného predpi-
su,131) preddavok sa zrazí pred rozdelením na koru-
novú čas� a čas� v cudzej mene. Uvedené sa vz�ahuje
na zahraničných spravodajcov (korešpondentov) Tla-
čovej agentúry Slovenskej republiky, Slovenskej tele-
vízie a Slovenského rozhlasu, zamestnancov generál-
nych zastupite¾stiev Železníc Slovenskej republiky
a vojakov v činnej službe Armády Slovenskej repub-
liky študujúcich na školách a v kurzoch v zahrani-
čí, ktorí boli alebo sú na výkon práce alebo štúdium
v zahraničí vyslaní platite¾om dane so sídlom na
území Slovenskej republiky.

(4) Platite¾ dane, ktorý vypláca zdanite¾nú mzdu na-
raz za viac kalendárnych mesiacov, vypočíta predda-
vok tak, ako by bola mzda vyplatená v jednotlivých
mesiacoch, ak je tento spôsob zdanenia pre daňovníka
výhodnejší. Uvedený postup nemožno uplatni� pri zda-
není príjmov pod¾a § 6 ods. 4.

(5) Ak daňovník poberá mzdu súčasne od viacerých
platite¾ov dane za rovnaký kalendárny mesiac, zrazia
platitelia dane, u ktorých daňovník neuplatňuje nárok

na nezdanite¾né časti základu dane, preddavky zo
mzdy zníženej len o sumy, ktoré sú od dane oslobode-
né, o povinné poistné a o sumu pod¾a § 6 ods. 12
písm.  b).

(6) Ak platite¾ dane vykonáva vyúčtovanie miezd me-
sačne alebo pravidelne v dlhších časových obdobiach,
odvedie preddavky za uplynulý kalendárny mesiac
najneskôr do piatich dní po vykonanom vyúčtovaní
miezd. Ostatní platitelia dane odvedú preddavky do
piatich dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v kto-
rom vznikla povinnos� zrazi� preddavky.

§ 42

Uplatnenie nezdanite¾ných častí základu dane
pri výpočte preddavkov na daň z príjmov zo závislej

činnosti a z funkčných požitkov

(1) Daňovník je povinný preukáza� platite¾ovi dane
skutočnosti rozhodujúce na priznanie nezdanite¾ných
častí základu dane (ïalej len „rozhodujúce skutočnos-
ti“) pri výpočte preddavkov najneskôr do konca kalen-
dárneho mesiaca, v ktorom tieto skutočnosti nastali.
Na predložené doklady platite¾ dane prihliadne, začí-
najúc kalendárnym mesiacom nasledujúcim po mesia-
ci, v ktorom sa platite¾ovi preukážu. Pri nástupe do
zamestnania platite¾ dane prihliadne na rozhodujúce
skutočnosti už v kalendárnom mesiaci, v ktorom da-
ňovník nastúpil do zamestnania, ak ich daňovník pre-
ukáže do 30 dní odo dňa nástupu do zamestnania.

(2) Ak sa daňovníkovi narodí die�a, platite¾ dane naň
prihliadne už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa na-
rodilo, ak daňovník predloží doklad o jeho narodení do
30 dní po jeho narodení. Rovnaký postup sa uplatní aj
pri začatí sústavnej prípravy plnoletého die�a�a na
budúce povolanie.

(3) Ak daňovník poberá v kalendárnom mesiaci
mzdu súčasne alebo postupne od viacerých platite¾ov
dane, prihliadne na nezdanite¾né časti základu dane
iba jeden platite¾ dane, u ktorého daňovník uplatní
nárok pod¾a odsekov 1 a 2.

(4) Ak daňovník nepreukáže rozhodujúce skutoč-
nosti v priebehu zdaňovacieho obdobia, prihliadne
platite¾ dane na tieto skutočnosti dodatočne pri roč-
nom zúčtovaní preddavkov, ak ich daňovník preukáže
najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po
uplynutí zdaňovacieho obdobia alebo ak si ich daňov-
ník uplatní pri podaní priznania.

(5) Platite¾ dane prihliadne na nezdanite¾né časti
základu dane len vtedy, ak daňovník podpíše do 30 dní
po vstupe do zamestnania a každoročne najneskôr do
15. februára alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia
písomné vyhlásenie o tom,
a) aké skutočnosti sú u neho dané na priznanie ne-

zdanite¾ných častí základu dane, prípadne kedy
a ako sa zmenili,

b) že súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplat-
ňuje nárok na nezdanite¾né časti základu dane
u iného platite¾a dane a že nárok na nezdanite¾né

131) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 169/1993 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1995 Z. z.
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časti základu dane na tie isté osoby súčasne za
rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje iný da-
ňovník,

c) či je poberate¾om dôchodkov uvedených v § 12
ods. 4.

(6) Ak dôjde v priebehu roka k zmene rozhodujúcich
skutočností, daňovník je povinný oznámi� ich písomne
(napr. zmenou vo vyhlásení) platite¾ovi dane najneskôr
posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena
nastala. Platite¾ dane poznamená zmenu na mzdovom
liste.

(7) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia príde
k zmene platite¾a dane, u ktorého si daňovník uplat-
ňuje nárok na nezdanite¾né časti základu dane, daňov-
ník je povinný túto skutočnos� potvrdi� svojím podpi-
som vo vyhlásení u platite¾a dane, u ktorého si
daňovník uplatňoval nárok na nezdanite¾né časti zá-
kladu dane ku dňu, keï táto skutočnos� nastala.

§ 43

Spôsob preukazovania nároku na zníženie základu
dane z príjmov zo závislej činnosti

a z funkčných požitkov

(1) Nárok na zníženie základu dane preukazuje da-
ňovník platite¾ovi dane
a) predložením dokladu o oprávnenosti nároku na

uplatnenie nezdanite¾nej časti základu dane pod¾a
§ 12 ods. 2 písm. b) a c);

b) potvrdením školy a u žiakov učilíš� potvrdením uči-
liš�a, že plnoleté die�a žijúce s daňovníkom v do-
mácnosti64) študuje;

c) rozhodnutím o priznaní invalidného dôchodku,
čiastočného invalidného dôchodku alebo invalidné-
ho výsluhového dôchodku a dokladom o vyplácaní
dôchodku, ak daňovník uplatňuje nárok na zníže-
nie dane z titulu nezdanite¾nej časti základu dane
z dôvodu, že poberá invalidný dôchodok, čiastočný
invalidný dôchodok alebo invalidný výsluhový dô-
chodok;

d) predložením preukazu o �ažkom zdravotnom po-
stihnutí, ak je daňovník jeho držite¾om;

e) rozhodnutím o priznaní dôchodkov uvedených
v § 12 ods. 4 a dokladom o výplate týchto dôchod-
kov, ak je daňovník ich príjemcom a ak ročne ne-
prevyšujú hranicu ustanovenú v § 12 ods.  4;

f) rozhodnutím alebo posudkom posudkovej komisie
sociálneho zabezpečenia Sociálnej pois�ovne o tom,
že die�a je dlhodobo �ažko zdravotne postihnuté
a vyžaduje mimoriadnu starostlivos� alebo osobit-
ne náročnú mimoriadnu starostlivos�, ak daňovník
uplatňuje nárok na zníženie dane z titulu nezdani-
te¾nej časti základu dane z dôvodu, že vyživuje v do-
mácnosti64) takéto die�a;

g) potvrdením správcu dane príslušného pod¾a miesta
bydliska daňovníka o tom, že
1. spĺňa podmienky uvedené v § 12 ods. 6 písm. b)

bodoch 2 až 4 na uplatnenie nezdanite¾nej časti
základu dane pod¾a § 12 ods. 2 písm. b),

2. poberá iný dôchodok, ktorého jednou z podmie-
nok na priznanie je invalidita, alebo je daňovník
pod¾a osobitných predpisov invalidný, ale jeho

žiados� o invalidný dôchodok bola zamietnutá
z iných dôvodov ako z dôvodov jeho invalidity, ako
aj pri súbehu nároku na dôchodky uvedené v § 12
ods. 4, na invalidný dôchodok, čiastočný invalid-
ný dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok;

h) potvrdením príjemcu o výške, účele a dátume po-
skytnutého daru (§ 12 ods. 10).

(2) Doklady uvedené v odseku 1 písm. a), c) až f)
platia dovtedy, kým nedôjde k zmene údajov v nich
uvedených. Platnos� dokladov uvedených v odseku 1
písm. c) a e) je podmienená tým, že daňovník každo-
ročne predloží najneskôr do 15. februára doklad o vý-
plate dôchodku. Doklady uvedené v odseku 1 písm. b)
platia vždy pre školský rok, pre ktorý boli vydané.
Doklady platia za predpokladu, že u daňovníka a ním
vyživovaných osôb sa nezmenili skutočnosti rozhodu-
júce na uznanie nezdanite¾ných častí zo základu dane.

§ 44

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov
zo závislej činnosti a z funkčných požitkov

(1) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období poberal
zdanite¾nú mzdu len od jedného platite¾a dane alebo
od viacerých platite¾ov dane postupne, môže písomne
požiada� najneskôr do 15. februára po uplynutí zda-
ňovacieho obdobia posledného platite¾a dane, u ktoré-
ho uplatňoval alebo ktorý dodatočne prihliadne na
nezdanite¾né časti základu dane (§ 42 ods. 4) o vyko-
nanie ročného zúčtovania preddavkov z úhrnu zdani-
te¾ných miezd od všetkých platite¾ov dane. Ak uvedený
daňovník nepožiada o ročné zúčtovanie preddavkov
a súčasne nie je povinný poda� priznanie (§ 38), jeho
daňová povinnos� sa zrazením preddavkov v správnej
výške považuje za splnenú v termíne na podanie pri-
znania.124)

(2) Daňovník, ktorý poberal v zdaňovacom období
zdanite¾nú mzdu súčasne od viacerých platite¾ov da-
ne, je povinný poda� priznanie (§ 38).

(3) Ročné zúčtovanie preddavkov vykoná na žiados�
daňovníka posledný platite¾ dane alebo platite¾ dane,
u ktorého daňovník v uplynulom zdaňovacom období
uplatňoval nárok na nezdanite¾né časti základu dane
alebo ktorý dodatočne prihliadne na nezdanite¾né čas-
ti základu dane. Ak daňovník neuplatňoval uvedené
nároky v zdaňovacom období u žiadneho platite¾a da-
ne, vykoná na žiados� daňovníka ročné zúčtovanie
preddavkov posledný platite¾ dane v zdaňovacom ob-
dobí, za ktoré sa zúčtovanie preddavkov vykonáva.

(4) Platite¾ dane vykoná ročné zúčtovanie preddav-
kov pod¾a odsekov 1 a 3 len u daňovníka, ktorý nie je
povinný poda� priznanie pod¾a § 38.

(5) Platite¾ dane vykoná výpočet dane a zúčtovanie
preddavkov a súčasne prihliadne na nezdanite¾nú čas�
na manželku (manžela), na nezdanite¾nú sumu u po-
berate¾a dôchodkov uvedených v § 12 ods. 4 a na hod-
notu darov poskytnutých za uplynulé zdaňovacie ob-
dobie, ak daňovník do 15. februára podpíše písomné
vyhlásenie, v ktorom uvedie,
a) že nepoberal v uplynulom zdaňovacom období okrem

mzdy, príjmov, z ktorých sa daň vyberá osobitnou

www.zbierka.sk © Forma, s.r.o.

Strana 2698 Zbierka zákonov č. 366/1999 Čiastka 149



sadzbou (§ 36), a okrem príjmov, ktoré nie sú pred-
metom dane alebo sú od dane oslobodené, iné
príjmy podliehajúce dani z príjmov fyzických osôb,

b) či poberal v uplynulom zdaňovacom období postup-
ne od ïalších platite¾ov dane príjmy zo závislej
činnosti a funkčné požitky okrem príjmov, z ktorých
sa daň vyberá osobitnou sadzbou (§ 36), a okrem
príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od
dane oslobodené,

c) že manželka (manžel) žijúca v domácnosti64) nema-
la (nemal) v uplynulom zdaňovacom období vlastný
príjem presahujúci ročne hranicu uvedenú v § 12
ods. 2 písm. c),

d) sumu dôchodkov uvedených v § 12 ods. 4, ak
v uplynulom zdaňovacom období nepresiahla su-
mu uvedenú v § 12 ods. 4,

e) hodnotu poskytnutých darov pod¾a § 12 ods. 10.

 (6) Platite¾ dane vykoná ročné zúčtovanie preddav-
kov pod¾a odsekov 1 a 3 len na základe dokladov
o vyplatenej mzde, o zrazenom povinnom poistnom,
o uplatnených sumách pod¾a § 6 ods.  12 písm. b),
o nezdanite¾ných častiach základu dane, o zrazených
preddavkoch a o poskytnutých daroch. Daňovník je
povinný doklady za uplynulé zdaňovacie obdobie pred-
loži� platite¾ovi dane najneskôr do 15. februára nasle-
dujúceho roka od všetkých platite¾ov dane. Ak daňov-
ník, ktorý poberal počas uplynulého zdaňovacieho
obdobia mzdu postupne od viacerých platite¾ov dane
a ktorý nepredložil platite¾ovi dane uvedenému v od-
seku 3 ani na jeho písomnú výzvu v ním určenej lehote
uvedené doklady, platite¾ dane ročné zúčtovanie pred-
davkov nevykoná. Túto skutočnos� oznámi platite¾
dane do 31. marca správcovi dane, ktorý je príslušný
pod¾a bydliska daňovníka a ktorému súčasne predloží
doklady na ročné zúčtovanie preddavkov na ïalšie
konanie. Správca dane oznámi daňovníkovi výsledky
výpočtu dane rozhodnutím.

 (7) Ročné zúčtovanie preddavkov a výpočet dane
vykoná platite¾ dane najneskôr do 31. marca roka
nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia.
Rozdiel preddavkovo zrazenej dane a vypočítanej dane
v prospech daňovníka vráti platite¾ dane daňovníkovi
najneskôr pri zúčtovaní mzdy za marec v roku, v kto-
rom sa zúčtovanie preddavkov vykonáva.

 (8) Nedoplatok dane vyplývajúci z ročného zúčto-
vania preddavkov zrazí platite¾ dane daňovníkovi zo
mzdy najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia,
v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie preddavkov.
Platite¾ dane odvedie zrazený nedoplatok správcovi
dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov.

 (9) Ak daňovník uvedený v odseku 1 namiesto roč-
ného zúčtovania preddavkov u platite¾a dane využije
možnos� poda� priznanie príslušnému správcovi dane
a daňovník, ktorý je povinný poda� priznanie (§ 38), je
povinný túto skutočnos� oznámi� poslednému platite-
¾ovi dane (napr. vo vyhlásení) v lehote do 15. februára
po uplynutí zdaňovacieho obdobia. V tomto prípade sa
postup pod¾a predchádzajúcich odsekov nepoužije.

(10) Ak daňovník nemôže požiada� posledného pla-
tite¾a dane v zdaňovacom období, za ktoré sa ročné

zúčtovanie preddavkov vykonáva, o vykonanie ročné-
ho zúčtovania preddavkov z dôvodu zániku platite¾a
dane bez právneho nástupcu, podá priznanie pod¾a
§ 38.

§ 45

Povinnosti platite¾a dane z príjmov
zo závislej činnosti a z funkčných požitkov

(1) Platite¾ dane je povinný vies� pre daňovníkov
s príjmami pod¾a § 6 mzdové listy s výnimkou uvede-
nou v odseku 3 a výplatné listiny vrátane ich rekapi-
tulácie za každý kalendárny mesiac i za celé zdaňova-
cie obdobie.

(2) Mzdový list musí na daňové účely obsahova�
a) meno a priezvisko daňovníka, a to aj predchádza-

júce;
b) rodné číslo daňovníka;
c) bydlisko daňovníka;
d) mená, priezviská a rodné čísla osôb, na ktoré da-

ňovník uplatňuje nárok na zníženie základu dane,
výšku jednotlivých nezdanite¾ných častí základu
dane s uvedením dôvodu ich priznania;

e) za každý kalendárny mesiac
1. počet dní výkonu práce,
2. úhrn zúčtovaných zdanite¾ných miezd bez oh¾adu

na to, či sú vyplatené v peniazoch, alebo v natu-
ráliách, alebo spočívajú v inej forme plnenia vy-
konávanej zamestnávate¾om za zamestnanca,

3. sumy oslobodené od dane,
4. sumy pod¾a § 6 ods. 12 písm. a) a b),
5. základ dane, nezdanite¾né časti základu dane,

zdanite¾nú mzdu, preddavok na daň,
6. súčet jednotlivých údajov uvedených v bodoch 2

až 5 za celé zdaňovacie obdobie,
7. príjmy, z ktorých sa daň vyberá osobitnou sadz-

bou (§ 36), a daň vybratú z týchto príjmov.

(3) Ak platite¾ dane pre daňovníkov uvedených v § 6
ods. 4 a pre daňovníkov s príjmami len pod¾a § 6
ods. 6 nevedie mzdové listy, je povinný vies� evidenciu
(zoznam) obsahujúcu meno a priezvisko daňovníka,
a to aj predchádzajúce, rodné číslo, bydlisko, údaj
o trvaní pracovnej činnosti, úhrn zúčtovaných miezd
bez oh¾adu na to, či sú vyplatené v peniazoch alebo
v naturáliách, alebo spočívajú v inej forme plnenia
vykonávanej zamestnávate¾om za zamestnancov, po-
vinné poistné, základ dane a daň. Platite¾ dane je
povinný takúto evidenciu vies� aj o príjmoch daňovní-
kov, u ktorých nie sú splnené podmienky na zdanenie
osobitnou sadzbou dane pod¾a § 36 z dôvodu, že
úhrnná výška príjmu presiahla v kalendárnom mesia-
ci sumu 4 000 Sk, a o preddavkoch.

(4) Platite¾ dane je povinný za obdobie, za ktoré
daňovníkovi vyplácal mzdu, vystavi� na jeho žiados�
doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom
liste, prípadne v evidencii pod¾a odseku 3, ktoré sú
rozhodujúce pre výpočet zdanite¾nej mzdy, preddav-
kov a dane za príslušné zdaňovacie obdobie.
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§ 46

Zodpovednos� platite¾a dane z príjmov
zo závislej činnosti a z funkčných požitkov

(1) Daňovníkovi, ktorému platite¾ dane zrazil vyššiu
daň, ako je ustanovené, vráti platite¾ dane preplatok,
ak neuplynuli tri roky od konca zdaňovacieho obdobia,
v ktorom preplatok vznikol. Ak platite¾ dane zrazil
daňovníkovi v bežnom zdaňovacom období preddavky
vyššie, ako mal, vráti daňovníkovi vzniknutý preplatok
na preddavkoch v nasledujúcom mesiaci, najneskôr
do 31. marca nasledujúceho roku, ak mu do tohto
termínu nebolo vykonané ročné zúčtovanie preddav-
kov alebo ak nepodal priznanie. O vrátený preplatok
dane alebo preplatok na preddavku zníži platite¾ dane
najbližší odvod preddavkov správcovi dane.

(2) Platite¾ dane, ktorý nezrazil alebo nevybral od
daňovníka daň v ustanovenej výške, môže ju dodatoč-
ne zrazi� iba vtedy, ak od doby, keï sa daň nesprávne
vybrala, neuplynulo viac ako 12 mesiacov. Platite¾
dane, ktorý nezrazil daňovníkovi preddavok v ustano-
venej výške, môže tento nedoplatok dodatočne zrazi�
za uplynulé zdaňovacie obdobie najneskôr do 31. mar-
ca nasledujúceho roka.

(3) Daň, ktorú platite¾ dane nezrazil alebo zrazil
v nesprávnej výške zavinením daňovníka, môže vráta-
ne príslušenstva zrazi� do troch rokov od konca zda-
ňovacieho obdobia, v ktorom došlo k jej nesprávnej
zrážke, alebo nebola zrazená vôbec.

(4) Ak nemôže platite¾ dane nedoplatok na dani po-
d¾a odseku 3 a nedoplatok, ktorý vyplýva z ročného
zúčtovania preddavkov na daň, zrazi� z daňovníkovej
mzdy z dôvodu, že mu už nevypláca mzdu, alebo z dô-
vodu, že nemožno daňovníkovi pod¾a osobitných pred-
pisov zrážku vykona�, vyberie nedoplatok správca da-
ne príslušný pod¾a bydliska daňovníka, ktorému zašle
platite¾ dane doklady o výške nedoplatku na ïalšie
konanie do 30 dní odo dňa, keï táto skutočnos� na-
stala alebo ju platite¾ dane zistil. Tento daňovník je
povinný nedoplatok na dani a nedoplatok na dani
vzniknutý jeho zavinením vrátane príslušenstva uhra-
di� miestne príslušnému správcovi dane najneskôr do
konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom správca dane
úkon vykonal alebo v ktorom bolo rozhodnutie o tomto
nedoplatku daňovníkovi doručené. Ak nedoplatok ne-
presiahne sumu 100 Sk, správca dane konanie ne-
začne.

(5) Platite¾ dane uplatní postup pod¾a odsekov 2, 3
alebo 4 aj vtedy, ak daňovníkovi, ktorému sa nevyko-
nalo ročné zúčtovanie preddavkov na daň a ktorý ne-
bol povinný poda� priznanie, nebol zrazený preddavok
na daň v správnej výške alebo nebol zrazený vôbec.

(6) Dodatočne zrazenú alebo vybratú daň alebo
preddavok pod¾a odsekov 2, 3 a 5 platite¾ dane odvedie
správcovi dane v najbližšom termíne na odvod pred-
davkov.

(7) Dodatočne vyrubenú daň a preddavky na daň
z príjmov zo závislej činnosti uhradí platite¾ dane
správcovi dane do piatich dní po doručení dodatočné-
ho platobného výmeru.

§ 47

Zaokrúh¾ovanie

(1) Daň a penále sa zaokrúh¾ujú na celé koruny
nahor.

(2) Preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti
a z funkčných požitkov sa zaokrúh¾ujú na celé koruny
nahor.

(3) Ostatné preddavky na daň (§ 40) sa zaokrúh¾ujú
na celé stovky nahor.

(4) Výpočet daňovej sadzby, koeficientov a ukazova-
te¾ov sa vykonáva s presnos�ou na dve platné desatin-
né miesta. Postupné zaokrúh¾ovanie v dvoch alebo
viacerých stupňoch je neprípustné. Čísla pod¾a tohto
odseku sa zaokrúh¾ujú tak, že sa vynechajú všetky
číslice za poslednou platnou číslicou zaokrúh¾ovaného
čísla, a táto číslica sa ïalej upraví pod¾a číslic, ktoré
nasledujú po poslednej platnej číslici zaokrúh¾ované-
ho čísla tak, že
a) zaokrúh¾ovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica

menšia ako pä�, zostáva bez zmeny;
b) zaokrúh¾ovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica

pä� alebo číslica väčšia ako pä�, zväčšuje sa o jed-
nu.

§ 48

Vyhlásenie o možnosti použi� zaplatenú daň
na verejnoprospešný účel

(1) Daňovník môže predloži� správcovi dane vyhláse-
nie, v ktorom uvedie, že 1 % ním zaplatenej dane sa
použije na úhradu výdavkov na vzdelávanie, zdravot-
nú starostlivos�, sociálnu starostlivos�, na telovýcho-
vu, šport, ochranu životného prostredia, kultúru a ob-
novu kultúrnych pamiatok, a to v prospech ním
určenej fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Takéto
vyhlásenie je pre správcu dane záväzné.

(2) Lehota, do ktorej možno predloži� správcovi dane
vyhlásenie pod¾a odseku 1, jeho náležitosti, postup
a lehoty jeho vykonávania, ako aj postup v prípade, ak
vyhlásenie pod¾a odseku 1 nie je vykonate¾né, ustano-
vuje osobitný predpis.124)

Druhý oddiel

Daň z príjmov právnických osôb

§ 49

Zdaňovacie obdobie a daňové priznanie

(1) Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, ak tento
zákon alebo osobitný predpisl24) neustanovuje inak.

(2) Daňové priznanie (ïalej len „priznanie“) za pred-
chádzajúce zdaňovacie obdobie je povinný poda�
v ustanovenej lehote124) daňovník dane z príjmov práv-
nických osôb. Daňovník, ktorý nie je založený alebo
zriadený na podnikanie, nemusí poda� priznanie, ak
má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, a príjmy,
z ktorých sa daň vyberá osobitnou sadzbou. Rozpoč-
tové a príspevkové organizácie nemusia poda� prizna-
nie ani v tom prípade, ak majú okrem príjmov, z kto-
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rých sa daň vyberá osobitnou sadzbou, len príjmy
oslobodené od dane.

 (3) Za daňovníka, ktorý zanikol bez likvidácie, po-
dáva priznanie jeho právny nástupca. Za daňovníka,
ktorý bol zrušený vyhlásením konkurzu, podáva pri-
znanie správca konkurznej podstaty.

 (4) Ak zániku daňovníka predchádza jeho zrušenie
s likvidáciou, zdaňovacie obdobie sa končí dňom pred-
chádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie.

 (5) Zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý vstúpil do
likvidácie, sa začína dňom jeho vstupu do likvidácie
a končí sa dňom skončenia likvidácie.132) Ak sa likvi-
dácia neskončí do 31. decembra druhého roka nasle-
dujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvi-
dácie, končí sa toto zdaňovacie obdobie ku dňu
31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku,
v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie.

 (6) Ak daňovník neskončil likvidáciu do 31. decem-
bra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom
daňovník vstúpil do likvidácie, je až do skončenia
likvidácie zdaňovacím obdobím kalendárny rok. Ak sa
likvidácia skončí v priebehu kalendárneho roku, končí
sa toto zdaňovacie obdobie dňom skončenia likvidácie.

 (7) Pri zrušení daňovníka vyhlásením konkurzu,9)
alebo ak je na daňovníka vyhlásený konkurz alebo
povolené vyrovnanie, končí sa zdaňovacie obdobie
dňom predchádzajúcim dňu účinnosti vyhlásenia kon-
kurzu alebo povolenia vyrovnania.

 (8) Zdaňovacie obdobie daňovníka, na ktorého bol
vyhlásený konkurz alebo ktorému bolo povolené vyrov-
nanie, sa začína dňom vyhlásenia konkurzu alebo
povolením vyrovnania a končí sa dňom zrušenia kon-
kurzu, v prípade daňovníka, ktorému bolo povolené
vyrovnanie, končí sa 31. decembra roku, v ktorom bolo
povolené vyrovnanie, a ïalej je zdaňovacím obdobím
kalendárny rok. Ak konkurz nebol zrušený do 31. de-
cembra druhého roku nasledujúceho po roku, v kto-
rom daňovník vstúpil do konkurzu, končí sa toto zda-
ňovacie obdobie ku dňu 31. decembra druhého roku
nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do
konkurzu.

 (9) Ak konkurz nebol zrušený do 31. decembra
druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňov-
ník vstúpil do konkurzného konania, je až do zrušenia
konkurzu zdaňovacím obdobím kalendárny rok. Ak sa
konkurz zruší v priebehu kalendárneho roka, končí sa
toto zdaňovacie obdobie dňom skončenia konkurzné-
ho konania. Po zrušení konkurzu sa zdaňovacie obdo-
bie začína dňom nasledujúcim po zrušení konkurzu
a končí sa 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom
bol zrušený konkurz.

(10) Ak sa na daňovníka v likvidácii pod¾a odseku 5
vyhlási konkurz, zdaňovacie obdobie pod¾a odseku 5
sa končí ku dňu pod¾a odseku 7.

(11) Ak sa na daňovníka v likvidácii pod¾a odseku 6
vyhlási konkurz, zdaňovacie obdobie pod¾a odseku 6
sa končí dňom pod¾a odseku 7.

(12) Ak sa po skončení konkurzu
a) začne likvidácia, zdaňovacie obdobie daňovníka

v likvidácii sa začína dňom jeho vstupu do likvidá-
cie a končí sa pod¾a odsekov 5 a 6,

b) pokračuje v likvidácii, zdaňovacie obdobie daňovní-
ka v likvidácii sa začína dňom nasledujúcim po
skončení konkurzu a končí sa pod¾a ustanovenia
odseku 6.

(13) Pri zrušení daňovníka zamietnutím návrhu na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku sa zda-
ňovacie obdobie končí dňom predchádzajúcim dňu
zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu pre ne-
dostatok majetku daňovníka.

(14) Ak sa zrušil daňovník zamietnutím návrhu na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, začína
sa zdaňovacie obdobie dňom jeho zrušenia a končí sa
dňom, ku ktorému sa vykoná posledná účtovná závier-
ka pred podaním návrhu na výmaz z obchodného
registra.

§ 50

Platenie preddavkov na daň

(1) Daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zda-
ňovacie obdobie presiahla 500 000 Sk, platí, počínajúc
januárom nasledujúceho roka, mesačné preddavky na
daň vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie
obdobie vždy do konca príslušného kalendárneho me-
siaca. Preddavok na daň za mesiac december sa platí
v polovičnej výške a daňovník vyrovná celoročnú daň
v lehote na podanie priznania.

(2) Daňovník, ktorého daň v predchádzajúcom zda-
ňovacom období nepresiahla 500 000 Sk, platí štvr�-
ročné preddavky na daň za bežné zdaňovacie obdobie,
a to vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie
obdobie. Štvr�ročné preddavky na daň sú splatné do
konca príslušného kalendárneho štvr�roka. Predda-
vok na daň za štvrtý štvr�rok sa platí v polovičnej výške
a daňovník vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie
priznania.

(3) Preddavky na daň neplatí daňovník, ktorého daň
za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nepresiahla
50 000 Sk. Daň sa vyrovná v lehote na podanie prizna-
nia.

(4) Daňovník, ktorý vznikol počas kalendárneho ro-
ka a ktorému začali plynú� príjmy podliehajúce dani
pred skončením zdaňovacieho obdobia, vrátane da-
ňovníka, ktorému nevznikla povinnos� zaplati� daň za
predchádzajúce zdaňovacie obdobie, platí preddavky
na daň vo výške a v termínoch určených na základe
predpokladanej dane. Daňovník je povinný nahlási�
výšku predpokladanej dane správcovi dane do konca
mesiaca januára roku, za ktoré sú platené preddavky
na daň, ak ide o daňovníka, ktorý vznikol počas kalen-
dárneho roka, do konca nasledujúceho mesiaca po
vzniku daňovníka.

(5) Ak sa daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
týkala len časti zdaňovacieho obdobia, daňovník je

132) § 75 ods. 1 Obchodného zákonníka.

www.zbierka.sk © Forma, s.r.o.

Čiastka 149 Zbierka zákonov č. 366/1999 Strana 2701



povinný pri platení preddavkov na daň dopočíta� si
daňovú povinnos� tak, ako by sa týkala celého zdaňo-
vacieho obdobia. Prepočet sa vykoná tak, že daň za
čas� zdaňovacieho obdobia sa vydelí počtom mesiacov
odo dňa vzniku daňovníka do konca zdaňovacieho
obdobia a vynásobí sa dvanástimi. Ak doba trvania
daňovníka za predchádzajúce zdaňovacie obdobie bola
kratšia ako šes� mesiacov, vz�ahuje sa na takého
daňovníka spôsob platenia preddavkov na daň pod¾a
odseku 4.

 (6) Daňou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
sa rozumie daň uvedená v priznaní podanom za zda-
ňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zda-
ňovaciemu obdobiu, za ktoré sú platené preddavky na
daň, vypočítaná zo sadzby pod¾a § 21 použitej v obdo-
bí, za ktoré bolo podávané priznanie, znížená o ú¾avy
vyplývajúce z tohto zákona a o zápočet dane zaplatenej
v zahraničí a o zápočet preddavkovo vybranej dane.

 (7) Do termínu podania priznania, v ktorom je uve-
dená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, platí
daňovník preddavky na daň vypočítané z dane na
základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej
v priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred pred-
chádzajúcim zdaňovacím obdobím.

 (8) Daňovník, ktorý podáva priznanie prvýkrát,
platí preddavky na daň do termínu na podanie priznania
z výpočtu pod¾a predpokladanej dane, ktorá bude uve-
dená v priznaní. Výšku predpokladanej dane je daňov-
ník povinný nahlási� správcovi dane do konca mesiaca
januára roku, za ktorý sú platené preddavky na daň.

 (9) Ak zaplatené preddavky na daň pod¾a odsekov 7
a 8 sú nižšie, ako vyplývajú z výpočtu pod¾a priznania,
v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňova-
cie obdobie, daňovník je povinný zaplati� rozdiel vznik-
nutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku
zdaňovacieho obdobia do 30 dní po termíne na podanie
priznania.

(10) Správca dane môže urči� daňovníkovi so sídlom
v cudzine vykonávajúceho činnos� na území Sloven-
skej republiky prostredníctvom stálej prevádzkarne
rovnaký spôsob platenia preddavkov na daň, aký platí
pre daňovníka so sídlom na území Slovenskej repub-
liky.

(11) Správca dane môže urči� platenie preddavkov
na daň inak v prípade, ak ide o ich platenie na základe
výšky predpokladanej dane pod¾a odsekov 4 a 8,
a v prípade, ak daň uvedená v priznaní, na ktorej zá-
klade sú platené preddavky na daň, bola zmenená
rozhodnutím správcu dane.

(12) Ak daň vypočítaná v priznaní je vyššia ako za-
platené preddavky na daň, daňovník je povinný zapla-
ti� rozdiel v lehote na podanie priznania.

§ 51

Zaokrúh¾ovanie

Základ dane uvedený v priznaní sa zaokrúh¾uje na
celé tisícky Sk nadol, daň sa zaokrúh¾uje na stovky
nahor. Preddavky na daň sa zaokrúh¾ujú na tisícky
nadol. Penále sa zaokrúh¾uje na desiatky nadol.

Tretí  oddiel

Spoločné ustanovenia
na vyberanie a platenie daní z príjmov

fyzických osôb a právnických osôb

§ 52

Daň vyberaná zrážkou

(1) Daň je vyberaná zrážkou z tých príjmov, na ktoré
sa vz�ahuje osobitná sadzba dane (§ 36). Zrážku je
povinný vykona� platite¾ dane, ktorý má sídlo alebo
bydlisko na území Slovenskej republiky, a zahraničný
platite¾ dane (§ 56) pri výplate, poukázaní alebo pri
pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Pri štátnych
dlhopisoch a štátnych pokladničných poukážkach sa
prednostne uplatní spôsob vyberania dane pod¾a pod-
mienok emisie, ak sú tieto určené. Pri výnosoch z cen-
ných papierov plynúcich príjemcovi od investičných
(správcovských) spoločností a od investičných fondov
sa daň vyberá aj v prípade, ak výnos nebol vyplatený,
a to najneskôr v termíne do 30. júna roka, ktorý na-
sleduje po zdaňovacom období, za ktorý je vykázaný
základ dane pod¾a § 36 ods. 4.

(2) Platite¾ dane je povinný zrazenú daň odvies�
správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého
mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Zrážka
dane sa vykonáva zo sumy úhrady alebo pripísania
dlžnej sumy v prospech daňovníka. Za úhradu je po-
važované aj nepeňažné plnenie. Túto skutočnos�, kto-
rá sa dotýka len daňovníkov uvedených v § 2 ods. 3
a § 17 ods. 3, je súčasne povinný oznámi� správcovi
dane, ak správca dane na žiados� platite¾a dane neurčí
inak.

(3) Ak platite¾ dane nevykoná zrážku dane alebo
zrazenú daň včas neodvedie, bude sa od neho vymáha�
rovnako ako ním nezaplatená daň. Podobne sa postu-
puje, ak platite¾ dane nezrazí daň v správnej výške.

(4) Daňová povinnos� daňovníka, ak ide o príjmy,
z ktorých sa zráža daň, sa považuje za splnenú riad-
nym vykonaním zrážky dane, ak tento zákon neusta-
novuje inak.

§ 53

Zabezpečenie dane

(1) Správca dane môže rozhodnutím uloži� fyzickým
osobám a právnickým osobám, aby pri peňažnom pl-
není v prospech daňovníkov zrážali až 10 % peňažného
plnenia na zabezpečenie dane ako preddavok na daň.
Pri určovaní výšky zrážky preddavku na daň sa vychá-
dza zo sumy zabezpečovanej dane.

(2) Na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb
a právnických osôb zo zdanite¾ných príjmov okrem
príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, sú fyzické
osoby a právnické osoby, ktoré majú bydlisko alebo
sídlo na území Slovenskej republiky, a zahraniční pla-
titelia dane (§ 56), ktorí vyplácajú, poukazujú alebo
pripisujú úhrady v prospech daňovníka vrátane da-
ňovníkov, ktorým uplynutím času vznikne na území
Slovenskej republiky stála prevádzkareň, povinné zrá-
ža� preddavok na daň vo výške 15 % daňovníkom, ktorí
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nemajú na území Slovenskej republiky bydlisko alebo
sídlo, ani sa tu obvykle nezdržiavajú, s výnimkou prí-
padov, keï sa zráža preddavok pod¾a § 41. Ak ide
o podiel spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti
alebo o podiel komplementára komanditnej spoloč-
nosti na zisku spoločnosti, zráža sa preddavok na daň
bez oh¾adu na vyplatenie podielu na zisku najneskôr
do 31. marca roku nasledujúceho po uplynutí zdaňo-
vacieho obdobia vo výške vypočítanej pod¾a § 13, ak
ide o fyzickú osobu, a pod¾a § 21, ak ide o právnickú
osobu.

(3) Preddavok na daň pod¾a odseku 2 vo výške 30 %
zrazí platite¾ dane v prípade úhrady v prospech daňov-
níkov s bydliskom alebo sídlom v daňových územiach,
ktorých zoznam vydá Ministerstvo financií Slovenskej
republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.

(4) Preddavky na daň (zabezpečenie dane) zrážané
fyzickým osobám alebo právnickým osobám pod¾a
predchádzajúcich odsekov sa odvádzajú do pätnáste-
ho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendár-
ny mesiac príslušnému správcovi dane. O tejto sku-
točnosti je platite¾ dane povinný predloži� oznámenie
príslušnému správcovi dane daňovníka, ak tento
správca dane na žiados� platite¾a dane neurčí inak.

(5) Ak je daň zabezpečená platením preddavkov na
daň pod¾a § 40 alebo § 50, môže správca dane rozhod-
nú�, že preddavok na daň pod¾a odseku 2 sa nebude
zráža�.

(6) Zrazením preddavku na daň pod¾a odsekov 2 a 3
môže správca dane považova� daňovú povinnos� da-
ňovníka za splnenú.

(7) Platite¾, ktorý nevykoná zrážku preddavku na
daň pod¾a predchádzajúcich odsekov, alebo zrazí pred-
davok na daň v nesprávnej výške, alebo zrazenú sumu
včas neodvedie, zodpovedá za túto daň rovnako ako za
ním nezaplatenú daň.

§ 54

Vylúčenie dvojitého zdanenia príjmov,
ktoré plynú zo zdrojov v zahraničí

(1) Ak plynú daňovníkovi príjmy zo štátu, s ktorým
Slovenská republika uzavrela zmluvu o zamedzení
dvojitého zdanenia, postupuje sa pri vylúčení dvojité-
ho zdanenia pod¾a tejto zmluvy. Daň zaplatená v dru-
hom zmluvnom štáte sa však započíta na úhradu dane
najviac sumou, ktorá môže by� v druhom zmluvnom
štáte vyberaná v súlade so zmluvou o zamedzení dvo-
jitého zdanenia.

(2) Príjmy zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi
uvedenému v § 2 ods. 2 plynú zo zdrojov v zahraničí
a) od zamestnávate¾a so sídlom alebo s bydliskom

v zahraničí alebo
b) od zamestnávate¾a so sídlom alebo s bydliskom

v Slovenskej republike,
ak sú tieto príjmy zahrnuté do výdavkov (nákladov)
stálej prevádzkarne v zahraničí, vylučujú sa zo zdane-
nia v Slovenskej republike. Z ostatných príjmov da-

ňovníka sa daň vypočíta percentom daňového za�aže-
nia. Percento daňového za�aženia sa zistí zo základu
dane nezníženého o príjmy vylúčené zo zdanenia.
V prípade, ak je to pre daňovníka výhodnejšie, použije
sa pri zdanení týchto príjmov postup pod¾a odseku 1.

(3) Ak plynú daňovníkovi príjmy zo zdrojov v zahra-
ničí, kde sa zdaňovacie obdobie líši od zdaňovacieho
obdobia v Slovenskej republike, a v lehote na podanie
priznania124) nemá doklad o zaplatenej dani od správ-
cu dane v zahraničí, uvedie v daňovom priznaní pred-
pokladanú výšku príjmov plynúcich zo zdrojov v za-
hraničí a daň pripadajúcu na tieto príjmy za
zdaňovacie obdobie, za ktoré je priznanie podané.

(4) Ak daňovník zistí, že z dôvodu rozdielneho urče-
nia základu dane správcom dane v zahraničí je jeho
daňová povinnos� v Slovenskej republike iná, ako pri-
znal v priznaní, postupuje pod¾a osobitného predpi-
su.133)

§ 55

Penále a úrok

(1) Ak neboli preddavky na daň zaplatené v správnej
výške v lehote ich splatnosti, je daňovník alebo platite¾
dane, alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba,
ktorá je povinná zráža� preddavok na daň pod¾a § 53
na zabezpečenie dane (ïalej len „daňový dlžník“), po-
vinný zaplati� za každý deň omeškania penále vo výške
0,1 % z dlžnej sumy s výnimkou pod¾a odseku 5
a úrok vo výške ustanovenej všeobecne záväzným
právnym predpisom. Penále a úrok sa počítajú za kaž-
dý deň omeškania odo dňa nasledujúceho po dni
splatnosti preddavkov na daň až do dňa platby vráta-
ne, najdlhšie však v lehote na podanie priznania;125)
pri omeškaní s platením preddavkov na daň z príjmov
zo závislej činnosti a z funkčných požitkov do vykona-
nia ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov
zo závislej činnosti a z funkčných požitkov, najdlhšie
však do 31. marca roku nasledujúceho po uplynutí
zdaňovacieho obdobia s výnimkou pod¾a odseku 5.

(2) Ak nebola daň zaplatená najneskôr v deň jej
splatnosti v správnej výške, daňový dlžník je povinný
zaplati� penále vo výške 5 % z dlžnej sumy za každý aj
začatý kalendárny mesiac omeškania, najviac však do
výšky 100 % dlžnej sumy, a úrok vo výške ustanovenej
všeobecne záväzným právnym predpisom.

(3) Z rozdielu medzi daňou uvedenou v priznaní
a vyššou daňou uvedenou daňovníkom v dodatočnom
priznaní, alebo ak rozdiel dane zistil platite¾ dane,
vypočíta sa penále polovičnou sadzbou. Obdobne sa
kráti aj výška úroku ustanovená všeobecne záväzným
právnym predpisom.

(4) Správca dane vyrubí rozdiel dane, penále a úrok
v lehote pre zánik práva vyrubenia dane vyplývajúcej
z osobitného predpisu56) platobným výmerom, alebo
ak ide o preddavky na daň, najneskôr do skončenia
dvoch kalendárnych rokov po skončení zdaňovacieho
obdobia, za ktoré mali by� uhradené s výnimkou od-

133) § 39 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
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seku 5. Penále a úrok sú splatné do 15 dní odo dňa
doručenia platobného výmeru.

(5) Ak daňovník nepožiadal o ročné zúčtovanie pred-
davkov (§ 44 ods. 1) a nie je povinný poda� priznanie
(§ 38), uplatní sa po termíne na vykonanie ročného
zúčtovania (§ 44 ods. 7) výška penále a lehota na vyru-
benie penále a úroku za nesprávne platenie preddavkov
ako pri nedoplatku na dani pod¾a odsekov 1 až 3.

(6) Ak bola rozhodnutím o odvolaní proti vyrubenej
dani alebo iným rozhodnutím o daňovej povinnosti
daň celkom alebo sčasti odpísaná, odpíše sa z úradnej
moci v pomernej časti aj penále a úrok, ktoré z odpí-
sanej dane boli vyrubené, ak v rozhodnutí nie je urče-
né inak.

(7) Penále a úrok sa nevyrubí, ak nepresiahne
v úhrne sumu 100 Sk za jedno zdaňovacie obdobie.

(8) Úrok za neplatenie daní alebo preddavkov na daň
môže ustanovi� Ministerstvo financií Slovenskej re-
publiky všeobecne záväzným právnym predpisom naj-
neskôr posledný deň pred začatím zdaňovacieho obdo-
bia.

§ 56

Zahraničný platite¾ dane

(1) Platite¾om dane130) pod¾a § 41, 52 a 53 je aj da-
ňovník uvedený v § 2 ods. 3 a § 17 ods. 3, ktorý
a) má na území Slovenskej republiky stálu prevádz-

kareň (§ 22 ods. 2) alebo
b) zamestnáva na území Slovenskej republiky svojich

zamestnancov dlhšie ako 183 dní alebo osoby
s bydliskom na území Slovenskej republiky, s vý-
nimkou
1. prípadov poskytovania služieb uvedených v § 22

ods. 1 písm. c), ak daňovník nemá na území Slo-
venskej republiky stálu prevádzkareň, a

2. zahraničných zastupite¾ských úradov.

(2) V prípade uvedenom v § 6 ods. 2 v druhej vete
a tretej vete nie je platite¾om dane daňovník uvedený
v § 2 ods. 3 a § 17 ods.  3.

ŠIESTA  ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 57

Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak medzi-
národná zmluva, ktorou je Slovenská republika viaza-
ná, ustanovuje inak.

§ 58

(1) Na daňové povinnosti a odvodové povinnosti vrá-
tane penále a úroku za rok 1999 a predchádzajúce
roky a na zdanenie príjmov zo závislej činnosti
a funkčných požitkov zúčtovaných do decembra 1999
sa použijú doterajšie predpisy.

(2) Oslobodenie, ú¾avy a iné zvýhodnenie uplatnené
pod¾a doterajších predpisov sa uplatnia až do uplynu-

tia lehoty, do ktorej sa na ne oslobodenie, ú¾avy alebo
iné zvýhodnenie vz�ahuje.

(3) Pri hmotnom majetku odpisovanom pred nado-
budnutím účinnosti tohto zákona, ktorého nadobúda-
cia (vstupná) cena bola 20 000  Sk a menej, môže
daňovník zostatkovú cenu zahrnú� plne do výdavkov
(nákladov) v roku 2000 alebo pokračova� v začatom
odpisovaní pod¾a § 31 alebo § 32.

(4) Pri zmene odpisovej skupiny hmotného majetku
a nehmotného majetku vykonanej v prílohe č. 2, pri
zmene doby odpisovania, ročnej odpisovej sadzby
a koeficientu je daňovník povinný vykona� zmenu už
odpisovaného majetku a postupova� pod¾a nej v tom
zdaňovacom období, v ktorom zmena nadobudla účin-
nos�, pričom už uplatnené odpisy sa spätne neupra-
vujú s výnimkou postupu pod¾a odseku 3.

(5) Daňovník, ktorý znižoval základ dane o stratu
vykázanú pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona,
pokračuje v jej odpočte pod¾a doterajších predpisov
a pri odpočte ïalšej daňovej straty sa postupuje pod¾a
§ 34 ods. 2.

(6) Za zdaňovacie obdobie roku 1999 sa ročné zúč-
tovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej čin-
nosti a z funkčných požitkov vykoná pod¾a doterajších
predpisov.

(7) Daňovník, ktorý sa rozhodne na zdaňovacie
obdobie roka 2000 uplatni� osobitný spôsob zdaňo-
vania príjmov pod¾a § 15, oznámi túto skutočnos� do
31. januára 2000 miestne príslušnému správcovi
dane. Priznanie k paušálnej dani na zdaňovacie ob-
dobie roka 2000 je daňovník povinný poda� do
31. marca 2000 a v tejto lehote je povinný paušálnu
daň aj zaplati�.

(8) Ustanovenie § 4 ods. 1 písm. d) a § 10 ods. 3
písm. a) sa použije len v prípade cenných papierov
nadobudnutých po účinnosti tohto zákona.

(9) Ustanovenie § 6 ods. 8 písm. a) sa použije na
peňažné zvýhodnenie v súvislosti s pôžičkami poskyt-
nutými po účinnosti tohto zákona a v súvislosti s pô-
žičkami poskytnutými pred nadobudnutím účinnosti
tohto zákona, ak ich nesplatená suma ku dňu nado-
budnutia účinnosti tohto zákona nepresiahne
50 000 Sk.

§ 59

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:
1. zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení

zákona č. 626/1992 Zb., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 124/1993 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 152/1994 Z. z., zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky č.  172/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č.  367/1994 Z. z., záko-
na Národnej rady Slovenskej republiky
č. 368/1994 Z. z., zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 281/1995 Z. z., záko-
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na Národnej rady Slovenskej republiky
č.  304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky č.  118/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č.  123/1996 Z. z., záko-
na Národnej rady Slovenskej republiky
č. 126/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 211/1997
Z. z., zákona č. 289/1997 Z. z., zákona č. 60/1998
Z. z., zákona č. 173/1998 Z. z., zákona
č. 397/1998 Z. z., zákona č. 64/1999 Z. z. a záko-
na č. 304/1999 Z. z.,

2. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky

č. 639/1992 Zb. o výpočte preddavku na daň
z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti
a funkčných požitkov na mesačné obdobie v znení
vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky
č.  327/1993 Z. z. a vyhlášky Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. 119/1998 Z. z.

§ 60

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 2000
okrem § 48, ktorý nadobúda účinnos� 1. januára
2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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