
Ing. Miroslava Brnová, november 2015 

 

Zmeny v zdaňovaní príjmov autorov a umelcov od 1.1.2016. 
 

S účinnosťou od 1.1.2016, novelou zákona č. 253/2015 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZDP“) dochádza k zásadným zmenám v daňovom vysporiadaní príjmov 

spadajúcich pod ustanovenia Autorského zákona. Uvedené sa najviac dotkne autorov a umelcov. Čo 

tie zmeny prinesú bude uvedené v nasledujúcom príspevku 

 

Príjmy dosahované podľa autorského zákona sa z pohľadu zdanenia fyzických osôb delia na tzv. 

aktívne a pasívne príjmy, t.j. príjmy dosahované na základe 

- zmluvy o vytvorení diela a umeleckého výkonu podľa § 39 a 71 ods. 1 autorského zákona (ďalej 

len „AZ“) zaraďované medzi príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa        § 6 ods. 2 

písm. a) ZDP 

- licenčnej zmluvy podľa § 41 a 71 AZ zaraďované medzi príjmy z použitia diela a z umeleckého 

výkonu podľa § 6 ods. 4 ZDP. 

 

Okrem príjmov z vytvorenia diela a umeleckého výkonu (§ 39 AZ) sú súčasťou príjmov podľa § 

6 ods. 2 písm. a) ZDP aj ďalšie príjmy patriace medzi autorské práva a to príjmy z vydávania, 

rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a príjmy autorov 

za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie [§ 43 ods. 3 písm. h)], pri ktorých daňovník 

využil postup uvedený v § 43 ods. 14 ZDP.  

Poznámka: 

Príjmami podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP sú aj príjmy z použitia alebo poskytnutia práv 

z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva. Tieto však nespadajú pod ustanovenia AZ. 

 

Upozornenie!!!! 

Aj keď autorský zákon nevyžaduje uzavretie zmluvy o vytvorení diela písomnou formou, pre daňové 

účely môže správca dane vyžadovať preukázanie skutočnosti, že ide o zmluvu o vytvorení diela, t.j. že 

daňovník správne zaradil príjem medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP, čo má vplyv aj na 

správny výpočet daňovej povinnosti daňovníka aj na povinnosť platenia odvodov na zdravotné 

a sociálne poistenie. 

 

Tzv. pasívnym druhom príjmu patriacim pod ustanovenia AZ je príjem z použitia diela a z použitia 

umeleckého výkonu, ak nepatrí do príjmov uvedených v § 6 ods. 2 písm. a) ZDP, ktorý je uvádzaný 

medzi príjmami podľa § 6 ods. 4 ZDP. Ide o pasívny druh príjmu a to z dôvodu, že už vytvorené dielo 

sa ďalej používa a to napr.  vysielaním, hraním a publikovaním, pričom uvedené je umožnené na 

základe uzavretých licenčných zmlúv podľa § 40 a 71 autorského zákona). 

Poznámka: 

Medzi príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu (pasívne príjmy) sa zaraďujú aj tantiémy, ktoré sú 

v kontexte ustanovení autorského zákona odmenami súvisiacimi s majetkovými právami autorov, ktoré 

vypláca kolektívna správa práv (účelom kolektívnej správy práv je kolektívne uplatňovanie 

a kolektívna ochrana majetkových práv autora a majetkových práv výkonného umelca, výrobcu 

zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu a vysielateľa a umožnenie uvedenia týchto 

práv na verejnosti). Nejde teda o odmeny za dohodnuté použitie ním vytvoreného diela ale o odmeny, 

ktoré vypláca kolektívna správa práv celoplošne na území SR každému umelcovi, autorovi, ak spĺňa 

zákonom určené podmienky. 

Čo sa týka uzavretia licenčných zmlúv v písomnej forme, rovnako AZ neukladá povinnosť ich 

uzavierania v písomnej forme s určitými zákonnými výnimkami a to napr. ak ide o výhradnú licenciu. 

Avšak rovnako ako pri zmluve o vytvorení diela platí, že pre daňové účely je vhodnejšie, aby sa všetky 

licenčné zmluvy uzatvárali v písomnej forme. 

 

V súlade s uvedeným rozdelením príjmov podľa autorského práva bude potrebné v praxi dôsledné 

dohodnutie autorských zmlúv a to, aby pri ich uzatváraní bolo jasné rozdelenie príjmov z autorských 



práv za vytvorenie diela (zmluva o vytvorení diela) a za použitie diela (licenčná zmluva). V prípade, 

ak takéto rozdelenie príjmov nebude zrejmé, budú sa zaraďovať dosahované príjmy výlučne 

medzi príjmy uvedené v § 6 ods. 2 písm. a) ZDP. 

 

Špeciálnou kategóriou príjmov autorov spadajúcich pod ustanovenia autorského zákona sú príjmy za 

príspevky do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie, z ktorých sa vyberá daň zrážkou podľa § 43 

ods. 3 písm. h) ZDP a jej zrazením je daňová povinnosť z týchto príjmov vysporiadaná (nevstupujú do 

základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. a) a ods. 4 zákona a neuvádzajú sa v daňovom 

priznaní).  

Zrážková daň sa vykoná zo základu dane podľa § 43 ods. 5 písm. b) zákona, t.j. z príjmu zníženého 

o zrazený príspevok podľa osobitného predpisu a to povinný odvod zrážaný vo výške 2% z príjmov do 

umeleckých fondov podľa zákona č. 13/1993 Z.z. o umeleckých fondoch v znení neskorších 

predpisov. 

Poznámka 

Ak povinné príspevky do umeleckých fondov súvisia s príspevkami do novín, časopisov, rozhlasu 

a televízie t.j. s príjmami podľa § 6 ods. 2 písm. a) a ods. 4 ZDP, ktoré sú zdaňované v 

podanom daňovom priznaní sú uznanými daňovými výdavkami podľa § 19 ods. 2 písm. a) ZDP, resp. 

ak daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov sú súčasťou týchto výdavkov. 

 

Zrážkovou daňou sa zdaňujú len tie príspevky, ktoré sú uverejňované v novinách a časopisoch, za 

ktoré je možné považovať len periodické publikácie, pričom tieto sú označované medzinárodnou 

normou ISSN, čo je medzinárodné štandardné číslo seriálových publikácií a iných pokračujúcich 

prameňov. Ide o jednoznačný osemčíselný identifikátor produkcie periodickej literatúry v tlačenej i 

netlačenej podobe (noviny, časopisy, vrátane internetových časopisov, magazíny, e-seriály, adresáre, 

ročenky, noviny, newslettery). V SR prideľuje ISSN Univerzitná knižnica v Bratislave podľa zákona 

č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií 

a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 212/1997 Z.z 

o povinných výtlačkoch“).  

Ak ide o príspevky publikované v publikáciách označených ISBN, z týchto vydavateľ nezráža daň, ale 

daňovník si takéto príjmy priznáva v podanom daňovom priznaní. Označenie ISBN znamená 

medzinárodné štandardné číslovanie kníh, ktorým sa presne identifikuje konkrétna kniha, čo znamená, 

že  by nemali existovať dve knihy s rovnakým označením ISBN. 

 

Príklad  

Novinár je zamestnaný, t. j. dosahuje príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP v jednej zo 

spoločností, ktoré vydávajú dennú tlač a mesačné magazíny zaoberajúce sa politickou situáciou doma 

aj vo svete. Keďže je jeden z najúspešnejších žurnalistov, ktorý je vysielaný aj k svetovým udalostiam, 

rozhodne sa, že o svojich zážitkoch napíše knihu, ktorú spestrí aj svojimi fotografiami z konkrétnych 

miest. Túto knihu kúpi vydavateľstvo a zaplatí mu dohodnutú odmenu. Uvedené príjmy budú príjmami 

podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP. Keďže ide o knihu označenú normou ISBN, t.j. označenie knižnej 

publikácie, vydavateľ nezráža z vyplateného honorára daň ako pri príspevkoch do novín a časopisov, 

t.j. periodických publikácií označovaných normou ISSN a tieto príjmy budú u daňovníka príjmami 

podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že v § 43 ods. 3 písm. h) ZDP je odvolávka na osobitný predpis iba 

pri príspevkoch do časopisov, a to na § 2 ods. 1 a § 8 zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch 

periodických publikácií, vzniká v praxi problém ako posudzovať príspevky do rozhlasu a televízie.  

Napr., ak televízia uzavrie s autorom  

- licenciu na použitie diela vytvoreného v súvislosti s filmom, seriálom, zábavným programom, 

ako napr. licencie udelené od scenáristov, režisérov, dramaturgov, kameramanov atď., 

- licenciu na použitie diela vytvoreného v súvislosti so spravodajskými blokmi, ako napr. televízne 

noviny, šport, počasie atď., udelené od reportérov, scenáristov, režisérov, dramaturgov, 

kameramanov atď. 

Podľa znenia § 43 ods. 3 písm. h) ZDP sa zrážková daň vyberie z príjmov za také príspevky do novín, 

časopisov, rozhlasu a televízie, ktoré sú príjmami: 



 podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP, ktoré autor dosiahol za vytvorenie diela podľa § 39 a § 71 ods. 1 

Autorského zákona, a  

 podľa § 6 ods. 4 ZDP, ktoré  autor prijal za použitie diela podľa § 40 a § 71 ods. 1 a § 81 ods. 1 

Autorského zákona, 

 okrem príjmov autorov za umelecký výkon podľa Autorského zákona. 

Pri zdaňovaní príjmov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie podľa § 43 ods. 3 písm. 

h) ZDP, nie je dôležitý pojem „príspevok“ alebo „reportáž“, ale skutočnosť, že príjem je dosiahnutý 

z diela spadajúceho pod ustanovenia Autorského zákona a publikovaného v novinách alebo časopisoch 

označovaných normou ISSN, alebo odvysielaných v rozhlase alebo televízii, pričom ak je dosiahnutý 

na základe zmluvy o vytvorení diela, resp. zmluvy, kde je dohodnutá jednou sumou odmena za 

vytvorenie diela a za jeho použitie, potom sa daňovník dopredu môže rozhodnúť o spôsobe zdanenia 

takéhoto príjmu. 

Podľa ustanovenia § 7 ods. 3 písm. c) AZ účinného do 31. 12. 2015 sa za predmet autorského práva 

nepovažuje denná správa, pričom dennou správou je informácia o udalosti alebo skutočnosti. Za dennú 

správu sa nepovažuje dielo, ktoré o dennej správe informuje alebo v ktorom je denná správa zahrnutá.  

Poznámka: 

Dňa 01. 01. 2016 nadobudne účinnosť zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, ktorý v ustanovení § 5 

písm. f) uvádza, že ochrana podľa tohto zákona sa okrem iného nevzťahuje na dennú správu. Za dennú 

správu sa nepovažuje dielo obsahujúce informácie najmä o aktuálnych udalostiach alebo témach 

hospodárskeho, politického alebo iného spoločenského charakteru, ktoré je výsledkom vlastnej 

tvorivej duševnej činnosti autora.  

 

Zrazením dane z týchto príjmov sa považuje daňová povinnosť daňovníka za vysporiadanú, pričom 

takéto príjmy nie sú súčasťou základu dane podľa § 6 ods. 2 písm. a) a ods. 4 ZDP a daňovník ich 

nezahŕňa do daňového priznania.  

Uvedené platí za predpokladu, že daňovník nevyužije možnosť upravenú v § 43 ods. 14 ZDP, podľa 

ktorej sa môže písomne dopredu dohodnúť s vydavateľom, že z uvedených príspevkov nechce zrážať 

daň, čo znamená že si ich bude uvádzať v daňovom priznaná a zdaňovať sám. Možnosť uzavretia 

predmetnej dohody je však možná len pre príjmy uvádzané v § 6 ods. 2 písm. a) ZDP. Takúto dohodu 

je povinný platiteľ dane oznámiť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa po uplynutí 

kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá.  

Upozornenie! 

Možnosť uzavretia písomnej dohody s platiteľom dane o nezrazení dane, nie je možné využiť v prípade 

licenčných zmlúv, t.j. zmlúv o použití diela upravenej v § 43 ods. 14 ZDP. V takýchto prípadoch je 

vždy platiteľ dane povinný daň zraziť, pričom takýto príjem nie je súčasťou základu dane (čiastkového 

základu dane) daňovníka z príjmov podľa § 6 ods. 4 ZDP. Ustanovenie § 43 ods. 14 ZDP sa viaže len 

na príjmy uvádzané v  § 6 ods. 2 písm. a) ZDP, t.j. príjmy z vytvorenia diela resp. na tzv. zmiešané 

zmluvy (zmluva na vytvorenie diela spolu s licenčnou zmluvou), kde nie je rozdelená vyplácaná suma 

na časť úhrady za vytvorenie diela a za časť za použite diela. 

 

Špecifický spôsob zdanenia zrážkovou daňou pre príspevky do novín, časopisov, rozhlasu 

a televízie sa vzťahuje aj na daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou, t.j. v tomto 

prípade sa nepostupuje v súlade s § 43 ods. 6 písm. b) ZDP. 

!!!!!!!Zrážkovou daňou sa nevysporiadavajú príjmy umelcov za ich umelecký výkon. Tieto si 

umelci priznávajú v rámci podaného daňového priznania. 

 

S účinnosťou od 1.1.2016 dochádza  

- k spresneniu príjmov spadajúcich pod príjmy dosahované podľa AZ a  

- k zásadnej zmene v spôsobe zdaňovania všetkých príjmov patriacich pod ustanovenia AZ.  

Táto zmena sa týka  

- všetkých autorských práv a to bez ohľadu na skutočnosť, či ide o príjem z vytvorenia diela 

alebo z použitia diela resp. či ide o príspevok do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie alebo 

príspevku do knihy,  

-  umeleckého výkonu, bez ohľadu na skutočnosť, či ide o príjem z podania umeleckého výkonu 

alebo z použitia umeleckého výkonu. 



Čo sa týka zmeny pojmov, spresňuje sa  

- príjem podľa § 6 ods. 2 písm. a) na príjem z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu,  

- príjem podľa § 6 ods. 4 na príjem z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, ktorým je 

príjem za udelenie súhlasu na použitie diela a súhlasu na použitie umeleckého výkonu. 

 

Zásadnou zmenou pri príjmoch plynúcich na základe AZ je však zmena v spôsobe zdaňovania 

týchto príjmov a to z výpočtu daňovej povinnosti vychádzajúcej z určenia základu dane (čiastkového 

základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. a) a ods. 4 ZDP v podávanom daňovom priznaní,  na 

daň vyberanú zrážkou podľa § 43 ZDP.  

Presnejšie podľa § 43 ods. 3 písmeno h) ZDP, sa daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR 

daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a neobmedzenou daňovou povinnosťou vyberá 

zrážkou z príjmov z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 2 písm. a) a z 

príjmov podľa § 6 ods. 4, ak daňovník neuplatní postup podľa odseku 14.  

Uvedené znamená, že pri príjmoch  

- z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu (§ 6 ods. 2 písm. a) ZDP) a  

- z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 ZDP)  

vyberie platiteľ dane prednostne daň zrážkou, za predpokladu, že sa nedohodli inak a to v súlade s § 

43 ods. 14 ZDP. 

Postup podľa § 43 ods. 14 ZDP upravuje, že daň z týchto príjmov [§ 43 ods. 3 písm. h) ZDP] sa  

nevyberie, ak sa daňovník vopred písomne dohodne s platiteľom dane, že mu daň nevyberie. 

Uvedené však znamená, že daňovník si bude tieto príjmy priznávať ako súčasť základu dane 

(čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. a) a ods. 4 ZDP v daňovom priznaní. 

Takúto dohodu je povinný platiteľ dane oznámiť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa po 

uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá.  

Daň vyberaná zrážkou sa nedotýka príjmov, ktoré síce svojim charakterom spadajú pod ustanovenia 

AZ ale ide o príjmy z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na 

vlastné náklady. 

 

Poznámka: 

S účinnosťou od 1.1.2016 sa mení aj Autorský zákon a to novým zákonom č. 185/2015 Z.z. 

V uvedenom novom zákone došlo k určitým zmenám, ktoré majú vplyv na formu uzatvárania 

licenčných zmlúv, ktoré už sú upravené v inom ustanovení nového AZ a to v ustanovení § 65. 

Zároveň sa zmluvný špecifický typ upravený v AZ a to zmluva o vytvorení diela podľa § 39 AZ 

platného do 31.12.2015 nahrádza zmluvou o dielo uzatváranou podľa § 631 - 643 ObčZ, ktorá sa 

uzatvára pre dielo vytvorené autorom na objednávku.  

Aj keď zmeny v ustanoveniach § 6 ods. 2 písm. a) a ods. 4 ZDP účinné od 1.1.2016 nereagujú na 

zmeny v tomto novom AZ účinnom od 1.1.2016 (AZ nebol schválený v čase predkladania ZDP do 

NR SR), je potrebné vychádzať pre zaradenie týchto príjmov z obsahu každej tejto novej zmluvy 

(základné daňové zásady upravené v daňovom poriadku – obsah má prednosť pred formou) a podľa 

tohto daný príjem zaradiť medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) alebo ods. 4 ZDP. 
 

V prípade príjmov spadajúcich pod AZ, ktoré plynú daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou 

je potrebné rovnako rozlišovať príjmy na príjmy  

- z vytvorenia diela alebo umeleckého výkonu (od 1.1.2016 z vytvorenia diela a z podania 

umeleckého výkonu) a 

- z použitia diela alebo umeleckého výkonu. 

Príjmy, ktoré sú predmetom dane pre daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou sú  taxatívne 

vymedzené v § 16 ZDP. 
 

V prvom prípade, t.j. príjmov z vytvorenia diela alebo umeleckého výkonu, posudzujeme  

- príjmy dosahované autorom z vytvorenia diela, ktoré sú na území SR zdaniteľné len, ak túto 

činnosť (nezávislú činnosť) vykonáva prostredníctvom stálej prevádzkarne tu umiestnenej a to 

v prípade nezmluvného štátu len podľa § 16 ods. 2 ZDP a v prípade zmluvného štátu aj v súlade 



s článkami príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (zvyčajne článok 5 a 7 zmlúv 

o ZDZ). 

Ak by mu stála prevádzkareň vznikla, bude zdaňovať svoje príjmy na území SR podľa § 6 ods. 2 

písm. a) ZDP, spôsobom upraveným pre tento druh príjmu. 

- príjmy dosahované umelcom  z výkonu činnosti na území SR (z podania umeleckého výkonu) 

a z ďalšej podobnej činnosti osobne vykonávanej alebo zhodnocovanej na území SR bez ohľadu na 

to, či príjmy plynú týmto osobám priamo, alebo cez sprostredkujúcu osobu (§ 16 ods. 1 písm. d) 

ZDP), podliehajú na území SR zdaneniu daňou vyberanou zrážkou v súlade s § 43 ods. 2 ZDP. 

Sadzba zrážkovej dane je 19% pričom zmluva o ZDZ môže modifikovať výšku sadzby dane. 

V prevažnej miere však zmluvy o ZDZ neustanovujú žiadnu sadzbu dane pre príjem umelcov 

a preto sa aplikuje výlučne sadzba dane určená domácim daňovým predpisom. V zmluvách o ZDZ 

je príjem umelcov spolu so športovcami uvedený v samostatnom článku – Umelci a športovci 

(väčšinou článok 17).  

Tieto príjmy nie sú vysporiadané automaticky zrazením dane podľa § 43 ods. 6 písm. a) ZDP ale 

daňovník sa môže rozhodnúť, či využije ustanovenie § 43 ods. 7 ZDP a bude považovať zrazenú 

daň za preddavok. V tomto prípade na území SR podá daňové priznanie, pričom si uvedený príjem 

zahrnie do zdaniteľných príjmov v príslušnom základe dane (čiastkovom základe dane). Ak 

daňovník s ODP využije možnosť danú ustanovením § 43 ods. 7 ZDP, potom už bude príjmy 

zdaňovať sadzbou dane stanovenou v § 15 ZDP, čo znamená, že sa zdaňuje progresívnou sadzbou 

dane a to v závislosti od výšky jeho základu dane (19% alebo 25%). 

 

Príklad 

Český spevák bude vystupovať v roku 2016 v Prešove na koncerte organizovanom slovenskou 

agentúrou. Zmluva o ZDZ uzavretá medzi SR a ČR umožňuje zdaniť odmeny za vystúpenie umelcov 

v štáte uskutočnenia koncertu, t.j. v štáte zdroja. Podľa § 16 ods. 1 písm. d) ZDP je príjem umelcov 

z činnosti vykonávanej na území SR zdaniteľným príjmom zo zdroja na území SR, ktorý je zdaňovaný 

zrážkovou daňou podľa § 43 ZDP. Z odmeny, ktorú vypláca  agentúra tomuto spevákovi  musí ako 

platiteľ dane zraziť daň vo výške 19%. 

Spevák sa môže rozhodnúť, či využije možnosť danú § 43 ods. 7 ZDP a stanoví si základ dane podľa 

ustanovení § 17 až 29 ZDP, ktorú si následne prizná  prostredníctvom podaného daňového priznania, 

pričom zrazenú daň si odpočíta ako už uhradený preddavok na daň. 
 

S účinnosťou od 1.1.2016 sa vzhľadom na úpravu § 43 ods. 3 písm. h) ZDP, toto ustanovenie 

použije na všetky príjmy spadajúce pod AZ plynúce daňovníkovi s neobmedzenou daňovou 

povinnosťou aj daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou. Uvedené znamená, že sa 

v prípade príjmov umelcov/daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou, dosahujúcich príjmy 

z podania umeleckého výkonu už nebude aplikovať  § 43 ods. 6 ZDP ale § 43 ods. 3 písm. h) ZDP 

a to z dôvodu rovnakého zaobchádzania s príjmami umelcov s bydliskom na území SR ako aj 

zahraničných umelcov podávajúcich umelecký výkon na území SR. 

Rovnako ako do 31.12.2015 sa bude vyberať daň zrážkou vo výške 19% resp. sadzbou dane určenou 

zmluvou o ZDZ (zvyčajne nebýva stanovená), ale  

- zahraničný umelec sa môže rozhodnúť už v priebehu roka/zdaňovacieho obdobia (podľa § 43 

ods. 6 a 7 sa môže rozhodnúť až po skončení zdaňovacieho obdobia), že si bude sám priznávať 

dosiahnuté príjmy na území SR, t.j. platiteľ dane mu nebude zrážať daň, 

- môže si vybrať, že časť príjmov bude zahŕňať do daňového priznania a časť príjmov si nechá 

zrazením dane vysporiadanú, 

- musí uzavrieť písomnú dohodu s platiteľom dane, o tom, že mu nebude platiteľ vyberať daň 

zrážkou podľa § 43 ods. 14 ZDP. 

 

V druhom prípade pri obidvoch druhoch príjmov, t.j. aj príjmov za použitie diela autorov aj za 

použitie umeleckého diela, pôjde o príjem uvedený ako predmet dane podľa § 16 ods. 1 písm. e) druhý 

bod ZDP a to odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva 

k literárnym, vedeckým a umeleckým dielam alebo práva príbuzné autorskému právu podľa 

autorského zákona s výnimkou autorských práv k počítačovým programom. V prípade aplikácie 

zmlúv o ZDZ, je možné sa stretnúť aj s pojmom „kultúrne licenčné poplatky“.  



Z príjmov tohto charakteru sa na území SR daň vyberá zrážkou podľa § 43 ods. 2 ZDP. Sadzba dane 

vyberanej zrážkou je 19%, ak však ide o rezidenta zmluvného štátu, výška sadzby dane môže byť 

modifikovaná príslušnou zmluvou o ZDZ. Ide zvyčajne o článok 12 – Licenčné poplatky. V mnohých 

zmluvách o ZDZ sa však na kultúrne licenčné poplatky uplatňuje nulová sadzba dane. Tieto sa 

v krajine zdroja príjmu potom nezdaňujú. 

 

V súlade s § 43 ods. 6 ZDP, sa daňová povinnosť daňovníka, ak ide o príjmy, z ktorých sa daň vyberá 

zrážkou, považuje za splnenú riadnym vykonaním zrážky dane. Daň vyberanú zrážkou je možné 

považovať za preddavok na daň, v prípade príjmov vyplácaných daňovníkovi s ODP z príjmov 

uvedených v § 16 ods. 1  písm. e) prvého a druhého bodu ZDP podľa § 43 ods. 6 písm. b) ZDP. 

Ak sa daňovník rozhodne daň vyberanú zrážkou z týchto príjmov považovať za preddavok na daň, 

môže tento preddavok odpočítať od dane v daňovom priznaní, pričom, ak suma dane vyberanej 

zrážkou prevyšuje vypočítanú výšku dane daňovníka v daňovom priznaní, má nárok na vrátenie 

daňového preplatku. Tento daňovník, ktorý si môže odpočítať daň vybranú zrážkou a ktorý pri 

zisťovaní základu dane postupuje podľa § 17 až 29, zahrnie príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, 

do základu dane za to zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k vybraniu dane. V tomto prípade, však 

daňovník už nemôže využiť výhodnejšiu sadzbu dane stanovú príslušnou zmluvou o ZDZ, ale zdaňuje 

sadzbou stanovenou vo vnútroštátnom predpise, t.j. sadzbou dane vo výške 19%. 

 

Rovnako ako v predchádzajúcom prípade, sa s účinnosťou od 1.1.2016 všetky príjmy spadajúce pod 

ustanovenia AZ plynúce daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou ako aj daňovníkovi 

s obmedzenou daňovou povinnosťou, vysporiadavajú daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ods. 3 

písm. h) ZDP. To znamená, že sa nebude v týchto prípadoch aplikovať ustanovenie § 43 ods. 6 

písm. b) ZDP. 
 


