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BDR MOORE STEPHENS NEWS
Novela zákona o dani z
príjmov s účinnosťou od
1.1.2015
Zmeny v základných ustanoveniach

Zmeny pri dani z príjmov fyzickej
osoby

Na základe schválenej novely sa limituje
daňový výdavok pri využívaní majetku, ktorý
môže mať charakter osobnej potreby a
s ním súvisiacich výdavkov (nákladov). Daňový
výdavok bude uznaný len v pomernej časti, v
akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie
a udržanie zdaniteľných príjmov.
(§ 2 písm. i)

Novela zákona poskytuje zamestnávateľovi
možnosť navýšiť sumu nepeňažného plnenia
poskytnutého zamestnancovi (napr. wellness
poukážky, pobytový zájazd, náklady na bývanie,
školné pre dieťa...) podľa postupu uvedeného
v novej prílohe č. 6 k zákonu, pričom za
príjem zo závislej činnosti zamestnanca sa v
tomto prípade bude považovať takto navýšené
nepeňažné plnenie.
(§ 5 ods. 3 písm. d)

Dochádza k zjednoteniu podmienok odpisovania
hmotného majetku, bez ohľadu na spôsob
jeho obstarania. Zjednocuje sa aj postup u
nového nájomcu, ak bol na neho postúpený
predmet finančného prenájmu, čo znamená,
že hmotný majetok obstaraný na základe
finančného prenájmu u tohto nového nájomcu
musí tiež splniť podmienku doby trvania nájmu
minimálne 60 % doby odpisovania. Osobitne sa
ustanovuje doba trvania nájmu pozemku, na
ktorom je umiestnená budova alebo stavba v
závislosti od toho, v ktorej odpisovej skupine
je zaradená táto budova alebo stavba ako aj
doba trvania nájmu pozemku, na ktorom nie
je umiestnená budova.
(§ 2 písm. s) druhý až piaty bod)

Navrhuje sa pri nepeňažnom plnení, ktoré má
formu produktov vlastnej výrobyposkytnutom
od zamestnávateľa, ktorého predmetom
činnosti je poľnohospodárska výroba,
oslobodiťplnenie najviac v úhrnnej výške
200 eur ročne od všetkých zamestnávateľov,
pričom ak takto vymedzené nepeňažné plnenie
presiahne 200 eur ročne, do základu dane sa
zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú
sumu.
(§ 5 ods. 7 písm. l)
Podľa navrhovanej úpravy sa vypúšťa
možnosť zahrňovania poistného a príspevkov
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Vážení klienti,
v tomto vydaní našej odbornej
publikácie BDR MOORE STEPHENS
NEWS by sme Vás chceli informovať
o novele zákona o dani z príjmov
s účinnosťou od 1.1.2015, v
ktorej s ohľadom na rozsiahlosť
novely uvádzame vybrané oblasti.
Chceme upozorniť, že v navrhovanej
novele dochádza v niektorých
ustanoveniach k významným
zmenám, ktoré môžu ovplyvniť aj
vaše podnikanie.
V prípade akýchkoľvek otázok k
predmetnej novele sa neváhajte na
nás obrátiť.
Martin Kiňo
Partner BDR, spol. s r.o.
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spoločnosťou v.o.s. za svojich spoločníkov alebo k.s. za svojich
komplementárov do daňových výdavkov, keďže spoločníci v.o.s. a
komplementári k.s. sú považovaní na účely zákona o dani z príjmov
za daňovníkov dosahujúcich príjmy z podnikania, ktorí majú možnosť
uplatnenia týchto výdavkov, ak si ich sami zaplatia a súvisia s ich
dosahovanými príjmami.
(§ 6 ods. 9)

nepovažuje strava, ubytovanie a doprava).
(§ 9 ods. 2 písm. y)

Medzi osoby, od ktorých plynú peňažné a nepeňažné plnenia
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo
zdravotníckemu pracovníkovi sa dopĺňa aj farmaceutická spoločnosť,
pričom sa zároveň zavádza aj pojem „držiteľ“.
(§ 8 ods. 1 písm. l)

Zmeny súvisiace so spoločnými ustanoveniami

Navrhovanou úpravou sa náhrada nemajetkovej ujmy bude považovať
za zdaniteľný príjem.
(§ 8 ods. 1 písm. n)
Pri vykonávaní klinického skúšania sa umožňuje uplatniť výdavky,
ktorými sú výdavky preukázateľne vynaložené poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancom alebo zdravotníckym
pracovníkom v súvislosti s výkonom klinického skúšania.

Od dane bude oslobodená aj odmena poskytnutá Ministerstvom
spravodlivosti Slovenskej republiky oznamovateľovi protispoločenskej
činnosti.
(§ 9 ods. 2 písm. a)

Príjem plynúci daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou zo
služieb bude predmetom dane na území Slovenskej republiky, len ak
sú tieto služby poskytované na našom území.
(§ 16 ods. 1 písm. c)
Upravuje sa zahrňovanie zmarených investíciipri zrušení prác a trvalom
zastavení prác do základu dane ak nepôjde o škodu a to spôsobom,
že náklady na zmarené investície sa v budúcnosti budú zahrňovať do
základu dane postupne počas obdobia 36 mesiacov počnúc mesiacom,
v ktorom daňovník účtoval o zrušení prác a trvalom zastavení prác.

(§ 17 ods. 3 písm. g)

(§ 8 ods.3 písm. c)
Za preukázateľný výdavok vynaložený v súvislosti s obstaraním
nehnuteľnosti sa bude môcť považovať úhrada za prevod členských
práv a povinností spojených s prevodom práva užívania nájomného
družstevného bytu ako aj úroky z hypotekárneho, stavebného alebo
účelového úveru na bývanie, okrem úrokov, ktoré boli uplatnené ako
daňový výdavok počas zaradenia tejto nehnuteľnosti do obchodného
majetku. Rovnako sa za daňový výdavok budú považovať aj iné poplatky
súvisiace s poskytnutým úverom.
(§ 8 ods. 5 písm. f)
Spresňuje sa možnosť odpočítania výdavkov pri príjmoch z prevodu
podielov na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej
spoločnosti alebo členského práva družstva, ktoré boli nadobudnuté
dedením alebo darovaním, a to vo výške reprodukčnej obstarávacej
ceny určenej v čase nadobudnutia.
(§ 8 ods. 7)
Mení sa spôsob zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení zrážkovou
daňou, okrem príjmov z vykonávania klinického skúšania. Zrazenú daň
musí v prípade peňažného plnenia odviesť držiteľ, ktorý plnenie vyplatil
a v prípade nepeňažného plnenia osoba, ktorá od držiteľa plnenie
prijala. Ustanovenie tiež ukladá držiteľovi povinnosť oznámiť príjemcovi
plnenia výšku tohto nepeňažného plnenia v lehote do pätnásteho dňa
po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom nepeňažné plnenie
poskytol pričom uvedené skutočnosti sa oznamujú aj správcovi dane
spôsobom v závislosti od druhu plnenia.
(§ 8 ods. 13)
Za oslobodený príjem sa bude považovaťnepeňažné plnenie poskytnuté
držiteľom vo forme účasti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, jeho
zamestnanca alebo zdravotníckeho pracovníka na sústavnom vzdelávaní
podľa osobitného predpisu(za účasť na sústavnom vzdelávaní sa
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Vypúšťa sa ustanovenie, podľa ktorého sa do základu dane
nezahrňuje príjem prislúchajúci k výdavku (nákladu), ktorý nebol
uznaný za daňový výdavok, ktorý bol daňovník povinný účtovať.
Inventarizačné prebytky hmotného a nehmotného majetku sa budú
zahŕňať do základu dane počas doby odpisovania tohto majetku vo
výške odpisu.
(§ 17 sa odsek 3 dopĺňa písm. j)
Doterajšie pravidlá transferového oceňovania, metódy a s tým súvisiaca
dokumentácia, a korešpondujúca úprava správcom dane, ktoré sa
vzťahovali len na zahraničné závislé osoby sa rozširujú aj na tuzemské
závislé osoby.
(§ 17 ods. 5 a § 18)
Došlo k zjednoteniu a rozšíreniu ustanovení, ktoré definovali obmedzené
zahrňovanie určitých nákladov do základu dane až po zaplatení.
Súčasťou základu dane až po zaplatení budú:
A. kompenzačné platby vyplácané podľa zákona o regulácii v
sieťových odvetviach u dlžníka,
B. výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hmotného majetku a
nehmotného majetku; (rozširuje sa aj na právnické osoby)
C. výdavky (náklady) a aj príjmy na marketingové a iné štúdie a na
prieskum trhu,
D. odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu;
výnimka pre banky, poisťovne, zaisťovne, subjekty kolektívneho
investovania a subjekt podľa osobitného predpisu,
E. výdavky (náklady) vzťahujúce sa k úhrade príjmov podľa § 16
ods. 1 vyplácaných v prospech daňovníka nezmluvného štátu,
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výdavky (náklady) na poradenské a právne služby,

G. výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov zahrňované do základu dane rovnomerne počas doby ich platnosti, najviac počas 36 mesiacov, a to počnúc mesiacom, v ktorom boli tieto výdavky (náklady) zaplatené.
(§ 17 ods. 19)

Nakoľko v uvedenom ustanovení boli vypustené úroky z omeškania
u veriteľa po prijatí úhrady, uvedené znamená, že tieto úroky u
veriteľa sa budú zahrňovať do základu dane bez ohľadu na ich
zaplatenie ako tomu bolo doteraz.

sa v prípade zmeny reálnej hodnoty cenných papierov upraví základ
dane o hodnotu odúčtovanú na účet nerozdelený zisk minulých rokov
alebo na účet neuhradená strata minulých rokov.
(§ 17 ods. 36)
Dochádza k rozšíreniu možnosti uplatnenia výdavkov nad rámec
stanovených limitov, ak ide o výdavky zamestnávateľa uhrádzané ako
plnenia (nároky) zamestnanca upravené v osobitných predpisoch,
ktoré sú na strane zamestnanca zdaniteľným príjmom za podmienky,
že takéto vyššie nároky vyplývajú z kolektívnej zmluvy, z interného
predpisu zamestnávateľa, z pracovnej alebo inej zmluvy uzatvorenej
medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
(§ 19 ods. 1)

Rozširuje sa definícia nájomného vzťahu, kedy vlastník môže prenajať
vec nie len na základe nájomnej zmluvy, ale aj na základe akéhokoľvek
iného užívacieho vzťahu.
(§ 17 ods. 20)

V nadväznosti na poskytnutia možnosti navýšenia nepeňažného
plnenia poskytovaného zamestnávateľom zamestnancovi bude pre
zamestnávateľa predstavovať daňový výdavok aj poistné a príspevky
zamestnanca z navýšeného nepeňažného plneniaa rovnako aj preddavky
na daňz tohto navýšeného nepeňažného plnenia.

Novela zákona ukladá daňovníkovi, ktorý obstaráva hmotný majetok
formou finančného prenájmu povinnosť postupovať pri vyradení
majetku pri predčasnom ukončení finančného prenájmu spôsobom
v závislosti od dôvodu predčasného ukončenia nájmu. V prípade
skončenia operatívneho prenájmu a pri kúpe prenajatej veci za kúpnu
cenu nižšiu, ako je jej zostatková cenasa základ dane zvýši o kladný
rozdiel už uplatneného nájomného v daňových výdavkoch a odpisov,
ktoré by mohol vlastník uplatniť z tohto majetku počas trvania nájomnej
zmluvy pri použití metódy rovnomerného odpisovania a o tento rozdiel
sa zvýši vstupná cena obstarávaného majetku.
(§ 17 ods. 24)

(§ 19 ods. 2 písm. c) 7.bod)

Ustanovenie nadväzuje na zdaňovanie nepeňažných a peňažných plnení
poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zrážkovou daňou
(uvedené vyššie v časti Zmeny pri dani z príjmov fyzickej osoby), pričom
uvedené platí rovnako bez ohľadu na skutočnosť, či sú vyplácané
fyzickej alebo právnickej osobe.
(§ 17 ods. 31)
Výnos z predaja majetku, ktorý sa následne nadobúda zmluvou o
finančnom prenájme a je účtovaný na účet výnosov budúcich období
je súčasťou základu dane v zdaňovacom období, v ktorom sa o ňom
účtuje. Následné zúčtovanie výnosov budúcich období sa do základu
dane už nezahŕňa.
(§ 17 ods. 33)
Na základe schválenej novely sa upraví základ dane z dôvodu limitovania
vstupnej ceny v prípade osobných automobilov, pričom sa navrhuje
obmedzenie uplatňovania odpisov z osobných automobilov so vstupnou
cenou 48 000 eur a viac v závislosti na vykázaný základ dane. Rovnaká
úprava základu dane sa vykoná aj v prípade, ak sa osobné vozidloso
vstupnou cenou 48 000 eur a viac obstará formou operatívneho
prenájmubez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci, pričom
sa limituje ročné nájomné vo výške 14 400 eur.
(§ 17 ods. 34 a 35)
V súvislosti so zavedením pravidiel účtovania pre mikro účtovné jednotky
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V rámci výdavkov súvisiacich s odpisom pohľadávok a opravnými
položkami k pohľadávkam sa mení podmienka daňovej uznateľnosti
nasledovne:
• odpis pohľadávky bude daňovým výdavkom len v prípade, že bola
zahrnutá do zdaniteľných príjmov vrátane istiny z nesplatenej
pôžičky u banky, pobočky zahraničnej banky a u daňovníka, ktorý
poskytuje spotrebiteľské úvery,
• odpis postúpenej pohľadávky bude daňovým výdavkom do
výšky postupníkom uhradenej obstarávacej ceny pohľadávky,
(§ 19 ods. 2 písm. h)
• daňovým výdavkom bude opravná položky k pohľadávkam voči
dlžníkom v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní,ktorá sa
vzťahuje k istine z nesplatenej pôžičky lenu banky, pobočky zahraničnej banky a u daňovníka, ktorý poskytuje spotrebiteľské
úvery,
• daňovým výdavkom bude opravná položka k postúpenej pohľadávke,
len ak táto obstarávacia cena bola daňovníkom skutočne uhradená.
(§ 20 ods. 10)
Výdavky prevádzkovateľa hazardnej hry na vecné ceny do lotériovej hry
tomboly sa budú môcť zahrnúť do základu dane len do výšky príjmov
z predaja žrebov, pričom každá lotériová hra tombola sa posudzuje
samostatne.
(§ 19 ods. 2 písm. i)
V nadväznosti na zmenu definície daňového výdavku v úvode, si
daňovník bude môcť vybrať z 2 spôsobov uplatňovania výdavkov
(opravy, technické zhodnotenie, obstaranie a pod.) na majetok, ktorý
bude používaný aj na osobné účely daňovníka nasledovne:
• v paušálnej výške 80 % a zvyšných 20 % pripočítavať k základu
dane,
• v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto
majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.
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Uvedený postup sa neuplatní na automobily používané aj na osobnú
potrebu zamestnanca, ktorý predstavuje jeho zdaniteľný príjem a
zdaňuje sa, výdavky súvisiace s nehnuteľnosťou a výdavky výlučne
určené len na osobnú spotrebu.
(§ 19 ods. 2 písm. t)
Navrhovanou úpravou sa u prenajímateľa obmedzuje zahrňovanie
odpisov do základu dane v prípade majetku poskytnutého na operatívny
prenájom najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov z prenájmu
za príslušné zdaňovacie obdobie. Zároveň sa pri vybraných druhoch
hmotného majetku ustanovuje obmedzenie pre zahrňovanie daňovej
zostatkovej ceny do základu dane pri ich predaji, a to len do výšky
príjmov z predaja tohto hmotného majetku zahrnutých do základu dane.
(§ 19 ods. 3 písm. a) a b)

• likvidáciou z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, ak daňovník nepreukáže, že pred uplynutím tejto doby vykonal
opatrenia na podporu ich predaja do uplynutia tejto doby formou
postupného znižovania ceny, okrem bezodplatného odovzdania
zásob potravín Potravinovej banke Slovenska a liekov, ktorých
výdaj je viazaný na lekársky predpis,
• bez stanovenej doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, ak
daňovník nepreukáže príjem z ich predaja.
(§ 21 ods. 2 písm. n)

U daňovníka, ktorý je platiteľom DPH a ktorý uplatňuje nárok na jej
odpočítanie koeficientom, sa zavádza povinnosť zahrnutia neodpočítanej
DPH, ktorá sa vzťahuje k hmotnému a nehmotnému majetku do ich
vstupnej ceny. Neodpočítaná DPH sa zahrnie do daňových výdavkov
postupne vo forme odpisov.

Zavádzajú sa pravidlá nízkej kapitalizácie pre závislé zahraničné aj
tuzemské právnické osoby. Daňovými výdavkami nie sú úroky platené
z úverov a pôžičiek a súvisiace výdavky (náklady) na prijaté úvery a
pôžičky, ak je veriteľ závislou osobou vo vzťahu k dlžníkovi, ktoré počas
zdaňovacieho obdobia presahujú 25 % hodnoty ukazovateľa EBIDTA
(VH pred zdanením, zahrnutými úrokmi a odpismi). Uvedené pravidlo sa
netýka úrokov, ktoré sú súčasťou obstarávacej ceny majetku. Výnimka
tiež platí pre banky, poisťovne, zaisťovne organizácie kolektívneho
investovania a lízingové spoločnosti.

(§ 19 ods. 3 písm. k) druhý bod)

(§ 21a)

Upravuje sa limit členských príspevkov vyplývajúcich z nepovinného
členstva v právnickej osobe zriadenej na účel ochrany záujmov platiteľa
v úhrne do výšky 5 % zo základu dane, najviac však do výšky 30 000
eur ročne.
(§ 19 ods. 3 písm. n)

Technické zhodnotenie hmotného majetku obstarávaného formou
finančného prenájmu sa už nebude považovať za iný majetok
odpisovaný, ale bude súčasťou vstupnej ceny hmotného majetku, a
to v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo technické zhodnotenie
hmotného majetku dokončené a zaradené do užívania.
(§ 22 ods. 6)

Zavádza sa limit zahrňovanie odplaty (provízie) za vymáhanie
pohľadávky do základu dane vo výške 50 % z hodnoty vymoženej
pohľadávky.
(§ 19 ods. 3 písm. p)
Na základe novely zákona, sa za daňový výdavok nebude považovať
tvorba rezerv na nevyfakturované dodávky a služby, zostavenie,
overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy a na
zostavenie daňového priznania.
(§ 20 ods. 9 písm. a)
Rozširuje sa definícia predmetov, ktoré sa nepovažujú za reklamné
predmety o tabakové výrobky a alkoholické nápoje avšak s výnimkou
u tých daňovníkov, ktorých hlavným predmetom činnosti je výroba
tabakových výrobkov a alkoholických nápojov. Zároveň sa pri
alkoholických nápojoch stanovuje limit v úhrnnej výške najviac 5 %
zo základu dane.
(§ 21 ods. 1 písm. h)
Náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávok, zmluvné
pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania už nebudú daňovým
výdavkomu dlžníka.
(§ 21 ods. 2 písm. m)
Daňovým výdavkom na základe novely zákona nebudú ani zásoby
tovaru vyradeného
• z dôvodu jeho klasifikácie ako nebezpečného tovaru,
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Sprísňujú sa prípady, kedy je daňovník povinný prerušiť odpisovanie
hmotného majetku a to ak majetok nebol využívaný na zabezpečenie
zdaniteľných príjmov (okrem hmotného majetku poistného a rezervného
charakteru nevyhnutného na zabezpečenie prevádzky hmotného majetku
v používaní), ak v dôsledku zmien zdaňovacích období má daňovník
v priebehu dvoch kalendárnych rokov tri zdaňovacie obdobia a tiež v
zdaňovacom období, v ktorom nedôjde k predĺženiu platnosti povolenia
na predčasné užívanie stavby alebo k predĺženiu dočasného užívania
stavby na skúšobnú prevádzku. Uvedené neplatí pre daňovníkov, ktorí
uplatňujú úľavu na dani podľa § 30a a 30b.
(§ 22 ods. 9)
Pri odpisovaní majetku využívaného aj na osobnú potrebu, musí
daňovník upraviť aj výšku odpisov v rovnakej percentuálnej výške ako
uplatňuje tieto výdavky.
(§ 24 ods. 8)
V nadväznosti na povinnosť úpravy základu dane vzhľadom na
zavedenie limitov na osobné automobily a ostatných zmien v rámci
definície daňového výdavku sa mení definícia zostatkovej ceny.
Zostatkovou cenou sa v prípade uplatňovania daňových odpisov z
limitovanej vstupnej ceny osobných automobilov apomernej výšky
daňových odpisov na majetok využívaný aj na osobnú spotrebu rozumie
vstupná cena hmotného majetku znížená o ročné odpisy zahrnuté do
základu dane, bez ohľadu na ich úpravu podľa uvedených zmien.
(§ 25 ods. 3)
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Novela zákona definuje 6 odpisových skupín. Doterajšia odpisová
skupina 3 s dobou odpisovania 12 rokov sa delí na 3. odpisovú skupinu
s dobou odpisovania 8 rokov a 4. odpisovú skupinu s dobou odpisovania
12 rokov, doterajšia 4. odpisová skupina sa rozdelí na 5. odpisovú
skupinu s dobou odpisovania 20 rokov a 6. odpisovú skupinu s dobou
odpisovania 40 rokov.
(§ 26 ods. 1)
V nadväznosti na zaradenie budovy, ktorá sa používa na niekoľko účelov
do správnej odpisovej skupiny bude rozhodujúce jej hlavné využitie
určené z celkovej úžitkovej plochy.
(§ 26 ods. 2)
Na základe novely zákona bude môcť daňovník odpisovať metódou
zrýchleného odpisovania len majetok, ktorý je zaradený v odpisovej
skupine 2 a 3.
(§ 26 ods. 3)
Z dôvodu zjednotenia spôsobu odpisovania hmotného majetku
obstaraného formou finančného prenájmu s ostatnými formami
obstarania hmotného majetku sa hmotný majetok obstaraný formou
finančného prenájmu bude odpisovať počas doby odpisovania
ustanovenej zákonom a nie počas doby trvania prenájmu, a to metódou
rovnomerného alebo zrýchleného spôsobu odpisovania.

(§ 26 ods. 8)
Novela zákona tiež stanovuje, že prerušenie odpisovania nie je možné
pri výkone daňovej kontroly a v dodatočnom daňovom priznaní za
zdaňovacie obdobie, za ktoré bola vykonaná daňová kontrola.
(§ 26 ods. 11)
Podľa novelizovaného znenia sa daňová strata bude môcť umorovať
rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich
zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím nasledujúcim
po zdaňovacom období, za ktoré bola táto strata vykázaná a nie počas
najviac štyroch zdaňovacích období.(§ 30 ods. 1). Jedná sa len o
spresnenie oproti pôvodnému ustanoveniu, nakoľko sa vypustilo slovo
„najviac počas štyroch zdaňovacích období“.
Pre daňovníkov, ktorí vykonávajú výskum a vývoj sa zavádza aj nový
druh daňového zvýhodnenia, ktoré spočíva v odpočte výdavkov
(nákladov) na výskum a vývoj od základu dane, tzv. super odpočet.
Super odpočet bude môcť byť uplatnený vo výške:

Zmeny súvisiace s vyberaním a platením dane
Pri výpočte preddavkov na preddavkové obdobie roka 2015 bude
daňovník posudzovať už po novom len príjmy zo závislej činnosti a
príjmy z podnikania, prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu.
(§ 34 ods. 5, § 34 ods. 10)
Zamestnávateľ, ktorý poskytuje zamestnancovi nepeňažné plnenie
spôsobom navýšenia, musí zrazený preddavok na daň spolu s povinným
poistným a príspevkami za zamestnanca aj zaplatiť. V nadväznosti na
uvedené dochádza aj k úprave mzdového listu.
(§ 35 ods. 3 písm. a, § 35 ods.6, § 39)
Zmeny súvisiace so zrážkovou daňou § 43 v prípade prijatia peňažného
a nepeňažného plnenia poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, jeho
zamestnancom alebo zdravotníckym pracovníkom, sa príslušne zahŕňajú
do tohto ustanovenia.
(§ 43 ods. 3 písm. o)
Rovnako sa v nadväznosti na uvedenú zmenu upravujú aj nové lehoty
na zaplatenie zrážkovej dane a oznamovacie povinnosti platiteľa dane
v prípade poskytnutia/prijatia nepeňažného plnenia.
(§ 43 ods. 17 a 18)
Stanovuje sa limit pre nepeňažné plnenie, kedy sa daň vyberaná zrážkou
neplatí vo výške 10 eur za kalendárny štvrťrok.
(§ 46)

Uvedená novela zákona mení aj nasledovné
zákony:
• Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov
• Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
a v nadväznosti na neho zákon č. 455/1999 Z. z. o živnostenskom
podnikaní
• Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

• 25 % zo skutočne vynaložených nákladov na výskum a vývoj,

• Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov

• 25 % zo mzdových nákladov zamestnancov – novoprijatých absolventov stredných a vysokých škôl v roku ich prijatia do zamestnania,

• Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

• 25 % z medziročného nárastu nákladov na výskum a vývoj.
(§ 30c)

• Zákon. o používaní elektronickej registračnej pokladnice č.
289/2008 Z. z a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej
rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
„V prípade, že máte záujem o celé znenie platnej novely Zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, môžete
si ho stiahnuť TU!“
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V prípade akýchkoľvek otázok k
predmetnej novele sa neváhajte na nás
obrátiť.

BDR, spol. s r.o.
M. M. Hodžu 3, 974 01
Banská Bystrica
Tel.: + 421 48 470 00 41

Stiahnite si celé znenie platnej novely Zákona
bdr@bdrbb.sk
www.bdrbb.sk

BDR na Slovensku
BDR, spol. s r.o. je jedna z najväčších
audítorských a poradenských firiem v
Slovenskej republike. Spoločnosť bola
založená v roku 1991 a od roku 2011 je
nezávislým členom medzinárodnej siete Moore
Stephens International Limited. Pobočky má
v Banskej Bystrici a Bratislave.
Moore Stephens International Limited je
globálna sieť nezávislých audítorských a
poradenských spoločností s centrálou v
Brusseli. Sieť dnes disponuje 667 kanceláriami
v 105 krajinách po celom svete. Tieto
kancelárie zamestnávajú viac než 27 tisíc
zamestnancov a vykazujú ročný obrat viac
než 2,7 miliardy amerických dolárov.
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Colné poradenstvo

Ľudmila Svätojánska Kiňová
partner, audítor, daňový poradca
ludmila.kinova@bdrbb.sk

Maroš Prosman
odborník na právo
bdr@bdrbb.sk

Daňové poradenstvo

Znalecké služby

Martin Kiňo
partner, daňový poradca, asistent audítora
martin.kino@bdrbb.sk

Marek Horváth
súdny znalec
bdr@bdrbb.sk

Mzdy a účtovníctvo

Finančné poradenstvo

Drahuša Makovíniová
audítor, asistent daňového poradcu
bdr@bdrbb.sk

Martin Kiňo
partner, daňový poradca, asistent audítora
martin.kino@bdrbb.sk

Branislav Ihring
daňový poradca, certifikovaný
účtovník, asistent audítora
bdr@bdrbb.sk

Právne poradenstvo
Miloš Makovini
advokát
bdr@bdrbb.sk

Helping you grow
Informácie uvedené v tomto dokumente považujeme za správne v čase, keď ich zverejňujeme, nenesieme však zodpovednosť za akékoľvek škody
vzniknuté v dôsledku krokov podniknutých na základe týchto informácii. Napriek tomu, že príprave tohto dokumentu bola venovaná maximálna
pozornosť a starostlivosť, BDR odporúča pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí na základe informácií uvedených v tomto dokumente si vyžiadať
detailnejšiu konzultáciu. BDR, spol. s r.o. 2014
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