
Ekonomická kancelária Nitra  december 2016 
 

A. Vybrané ustanovenia  ZDP s dopadom na vyčíslenie základu dane za rok 2016 
 

1. Nájomné hmotného alebo nehmotného majetku (§17/19/b) - u nájomcu  je nájomné  
daňovým nákladom až po zaplatení. Pozor napr. na platby nájomného za 12. mesiac 
 

2. Marketingové štúdie, prieskum trhu (§17/19/c)- daňovým nákladom sú až po zaplatení. 
u dlžníka – výdavok len po zaplatení; 
u veriteľa – príjem (výnos) len po zaplatení / prijatí úhrady 

 
3. Sprostredkovanie obchodu (§17/19/d) - sprostredkovanie je daňovým výdavkom až po 

zaplatení, pričom výška provízie je maximálne 20% z hodnoty sprostredkovaného obchodu.  
 

4. Zmarené investície ( § 17 ods. 3 písm. g) – zmarené investície  
Pri zrušení a trvalom zastavení prác (ak nejde o škodu) sa suma súvisiaca s obstaraním 
dlhodobého nehmotného alebo dlhodobého majetku zahrnie do základu dane rovnomerne 
počas 36 mesiacov počnúc mesiacom, v ktorom daňovník o týchto skutočnostiach účtoval 
 

5. Inventarizačný prebytok odpisovaného hmotného a nehm. majetku (§17ods.3 písm. j), § 23 
ods. 2 písm. c)   – Inventarizačný prebytok sa  zahrnie sa do základu dane počas doby 
odpisovania tohto majetku podľa § 27 (rovnomerný odpis), t.j. v súlade s daňovými odpismi 
(nie účtovnými). Neodpisovaný hmotný a nehmotný majetok – inventarizačný prebytok sa 
zaúčtuje do výnosov naraz a tak to aj zostáva v základe dane.  
 

6. Úprava základu dane platí aj pre tuzemské závislé osoby (§ 17 ods. 5 a 6, § 18) 
S účinnosťou od 1. 1. 2015 sa pravidlá transferového oceňovania, ktoré sa vzťahovali len na 
zahraničné závislé osoby, rozšírili aj na tuzemské závislé osoby (podľa § 2 písm. n/ a  r/, t.j. na 
blízke osoby, ekonomicky, personálne alebo inak prepojené osoby).  
Transakcie medzi závislými osobami sa uvádzajú v transferovej dokumentácii ,ktorú 
spoločnosť musí vypracovať. 
Upozorňujeme hlavne na transakcie  spoločnosti so  spoločníkom, konateľom. Ak eviduje 
spoločnosť pohľadávku voči spoločníkovi napr. za bezúročnú pôžičku je potrebné 
spoločníkovi zdaniť  úrok ako príjem zo závislej činnosti. 

 
7. Výdavky na úhradu príjmov podľa §16/1 hradené do nezmluvných štátov  (§17/19/e)  - ide 

o výdavky hradené do nezmluvných štátov  napr. za služby, poradenstvo, právo na použitie 
priem vlastníctva  licencie....Musia byť uhradené, odvedená daň a splnená oznamovacia 
povinnosť (§43/11,§44 /3). Za december 2016 to musí byť zrealizované do 31.12.2016 

 
8. Výdavky/náklady na poradenské a právne služby, ktorými sú platby za služby právne, 

účtovnícke, audítorské, daňových poradcov; (§17/19/f)-  daňovým nákladom sú  až po 

zaplatení.  
(69.1 právne služby, poradenstvo a zastupovanie, právne služby v oblasti patentov, autorských práv a 
ostatných práv duševného vlastníctva, notárske služby, arbitráž a urovnanie sporu, aukčné služby, 
ostatné právne služby), 
(69.2 služby účtovnícke, vedenie účtovných kníh, audítorské služby, daňové poradenstvo, finančný 
audit, kontrola účtov, zostavovanie účtovnej uzávierky, účtovná evidencia, mzdové služby, ostatné 
účtovné služby, daňové poradenstvo, poradenstvo a vypracovanie daňových priznaní, vypracovanie a 
plánovanie jednotlivých daní, platobná neschopnosť a konkurzné správcovstvo)  

 
 



9. Výdavky na získanie noriem a certifikátov (§17/19/g)- do daňových nákladov sa zhrnujú 
postupne počas doby platnosti najviac  počas 36 mesiacov. Časové rozlíšenie sa aplikuje u  
noriem a certifikátov, ktorých obstarávacia cena je viac ako 2400 eur.  
 

10. Limit  na osobné automobily so vstupnou cenou 48 000 eur a viac  (§ 17 ods. 34) 
Ak vykázaný základ dane je nižší ako 12 000(pri jednom takomto aute), základ dane sa zvýši o 
rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov a úhrnom ročných odpisov . 
 

11. Limit nájomného pri osobných automobiloch pri operatívnom prenájme (17 ods. 35)  
Nájomca porovnáva  dosiahnutý základ dane a limitované nájomné vo výške 14 400 eur (pri 
jednom prenajatom aute) 
Ak je základ dane vyšší ako stanovený násobok, nájomca nemusí upravovať základ dane.  

 
12. Členské príspevky z nepovinného členstva v rôznych združeniach (§19/3/n) – maximálne 

možno do daňových výdavkov zahrnúť  poskytnuté príspevky všetkým združeniam v  úhrne do 
výšky 5% zo základu dane, najviac  však 30000,-eur.  
 

13. Provízie za vymáhanie pohľadávky (§19/3/p)- výdavok je uznaný najviac do výšky 50% 
vymoženej pohľadávky. 

 
14. Príjem z prenájmu (§19/3/a,b)- ak prenajímateľ prenajíma majetok za cenu nižšiu ako je 

výška daňových odpisov prenajímaného majetku,  rozdiel je v danom roku pripočítateľnou 
položkou. 

 
15. Rezervy na nevyfakturované  dodávky a služby nie sú daňovo uznané §20/9/a) -v prípade, 

že bola poskytnutá služba napr. servis, doprava ale dodávateľ faktúru neposlal, rezerva na 
takéto náklady nie je daňovo uznaná. Nákladom je až v období keď príde faktúra. 
 

16. Tvorba daňovej opravnej položky  k pohľadávke (§20 ods.14), pri ktorej je riziko, že ju dlžník 
úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov, ak od 
splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako   
a) 360 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 20% menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej  
nesplatenej časti bez príslušenstva,   
b) 720 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 50% menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej 
nesplatenej časti bez príslušenstva,   
c) 1 080 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 100% menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej 
nesplatenej časti bez príslušenstva.   

 

17. Odpis pohľadávky do výšky opravnej položky (§19 ods.2 písmm.r), ktorá by bola uznaná za 
daňový výdavok podľa § 20 ods. 4 alebo ods. 14 . Ak pohľadávka spĺňa možnosť tvorby OP 
podľa § 20 ods.14 možno ju odpísať. Daňovo bude uznaný odpis vo výške 20%=ak je 
pohľadávka 360 dní po splatnosti,50%=720 dní,100%=1080dni  
 

18. Reklamné predmety  (§21 /1/h) - maximálna cena za 1ks je 17,- eur bez DPH, pritom daňové 
výdavky nie sú výdavky na alkoholické nápoje okrem vína. Víno ako propagačný predmet je 
uznané do limitu najviac 5% základu dane.  

 
19. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania za neskorú úhradu (§21/2/a,m) u toho kto ich  platí 

nie sú nikdy nákladom, u toho kto ich  uplatňuje , sú príjmom pri ich uplatnení  bez ohľadu na 
platbu. 
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20. Daňovo neuznané vyradenie zásob so stanovenou dobou trvanlivosti (§21/2/n bod 2) – ak 
ide o zásoby, ktoré majú stanovenú dobu použiteľnosti alebo  trvanlivosti je likvidácia zásob 
daňovo uznaným výdavkom iba  ak sa preukáže, že pred uplynutím tejto lehoty sa robili 
opatrenia na podporu ich predaja formou postupného znižovania ceny. 

 
21. Daňovo neuznané výdavky pri vyradení zásob bez stanovenej doby trvanlivosti (§21/2/n 

bod 3)- ak ide o  zásoby bez stanovenej doby použiteľnosti alebo trvanlivosti je obstarávacia  
cena zásob  daňovým nákladom, ak sa preukáže príjem z ich predaja zásob. Ak príde 
k likvidácii zásob napr. zavezením na zberný dvor, skládku bez dosiahnutia príjmu  nie je 
vyradenie zásob  daňový náklad. 

 
22. Odpisovaný majetok, ktorý nie je využívaný na zabezpečenie príjmu(§22/9) - povinnosť 

prerušiť daňové odpisy u majetku, ktorý sa počas roka nevyužíva na zabezpečenie 
zdaniteľných príjmov, okrem hmotného majetku poistného a rezervného charakteru. 
 

23. Odpočet daňovej straty § 30 ods. 1 - Daňovú stratu možno odpočítať rovnomerne počas 4 
bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím 
bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata 
vykázaná .Daňovník si tak nemôže zvoliť odpočet straty za 2 alebo za  3 roky , ak dosiahne 
stratu napríklad aj v nasledujúcom období tak nevyužitý odpočet za daný rok  mu prepadá. 
                                                                 

24.    Daňová licencia zostáva v platnosti aj pre rok 2016 a 2017,zrušená bude od.1.1.2018 
  480 eur - k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nie je platiteľom  
  dane z pridanej hodnoty s ročným obratom    neprevyšujúcim 500 000 eur 
  960 eur-  k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom dane  
   z pridanej hodnoty s ročným obratom neprevyšujúcim 500 000 eur 
  2880  eur -za zdaňovacie obdobie dosiahol ročný obrat  viac ako  500 000 eur  
 

25.  Poukázanie 2% právnickou osobou ( § 52 zg ods. 5)  

PO od 1.1.2016 môže poukázať zo svojich daní: 
- 2 % ak poskytne najmenej 0,5 % finančný dar na vymedzená účely 
-  1 % ak neposkytne finančný dar 

 
26. Vykazovanie spotreby PHL (§19 ods.2 písm.l) 

-  podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v technickom 
preukaz,  
-  podľa  nákupu PHL a  na základe údajov vykázaných sledovaním vozidiel  GPS  
- do výšky 80% z celkového preukázateľného nákupu  
Pripomíname povinnosť zaevidovať za každý rok  stav tachometra na začiatku a na konci 
príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.   

 
27. Zdanenie záväzkov po splatnosti (§17 ods.27) 

Daňovník základ dane upraví o výšku záväzku prislúchajúceho k výdavku (nákladu), ktorý je 
podľa § 19 daňovým výdavkom, a to aj k výdavku (nákladu) prislúchajúcemu k odpisovanému 
a neodpisovanému majetku, zásobám, finančnému majetku a inému majetku, pri ktorom 
vzniká výdavok (náklad) pri jeho zaradení alebo vyradení zo spotreby alebo z používania, 
alebo neuhradenej časti takéhoto záväzku, ako aj o výšku záväzku účtovaného ako zníženie 
výnosu (príjmu) tak, aby zvýšenie základu dane, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku, 
ktorú na účely tohto ustanovenia nie je možné predĺžiť, uplynula doba dlhšia ako   
a) 360 dní  = 20% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti,   
b) 720 dní  = 50% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti,   
c) 1 080 dní =  100% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti.   
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A. Zmeny od 1.1 2017 
 

28.  Predmetom dane FO sú (§ 3 ods. 1 )podiely na zisku  
 Do predmetu dane u fyzických osôb zaraďujú podiely na zisku (dividendy) a iné príjmy a 
 podiely člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku 
 určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva s  právnou subjektivitou .
 Podiely na zisku nebudú od dane oslobodené ani u zamestnanca bez účasti na základnom 
 imaní spoločnosti alebo družstva, pričom budú považované za príjem zo závislej činnosti 
 zdaňovaný preddavkovým spôsobom podľa § 35. Podiel na zisku (dividenda) – tantiéma 
 vyplatený členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej 
 spoločnosti alebo družstva podľa Obchodného zákonníka bude príjmom podľa § 3 ods. 1 
 písm. e) zdaňovaným daňou vyberanou zrážkou vo výške 7 %.   

 
29.  Zvýšenie paušálnych výdavkov u FO (§ 6 odsek 10 ) 

Zvyšuje sa  limit paušálnych výdavkov  na 60 % z dosiahnutých príjmov podľa §6 odseku 1 a 2 
najviac do maximálnej sumy 20 000 eur. Súčasne ostáva zachovaná možnosť okrem 
paušálnych výdavkov uplatniť v preukázateľnej výške zaplatené poistné a príspevky podľa 
osobitných predpisov. Obdobne sa zvyšuje výška limitu paušálnych výdavkov aj u  daňovníka 
s príjmami podľa § 6 ods. 4. 
 

30. Dividendy u právnickej osoby ( § 12 ods. 7 písm. c)) 
 Predmetom dane nie je podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti 
 alebo družstva [§ 3 ods.  1 písm. e)] v rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom u 
 daňovníka vyplácajúceho tento  podiel na zisku, okrem 

 -príjmu (výnosu) podľa § 3 ods. 1 písm. e) a g) vyplácaného právnickej osobe, ak tento príjem 
 plynie daňovníkovi podľa § 2 písm. d) druhého bodu od právnickej osoby, ktorá  je 
 daňovníkom nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) alebo je vyplácaný daňovníkom podľa § 2 
 písm. d) druhého bodu právnickej osobe, ktorá je daňovníkom nezmluvného štátu podľa § 2 
 písm. x), 
 -príjmu (výnosu) podľa § 3 ods. 1 písm. f) vyplácaného právnickej osobe, 

 
 U právnickej osoby budú podiely na zisku (dividendy) a iné príjmy predmetom dane 
 u daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou len vtedy, ak budú plynúť od daňovníka 

 z nezmluvného štátu § 2 písm. x). Predmetom dane budú rovnako podiely na zisku 

 (dividendy) a iné príjmy vyplácané daňovníkovi z nezmluvného štátu § 2 písm. x), ak mu 
 budú vyplatené tuzemskou právnickou osobou. Podiel na zisku spoločníka verejnej 
 obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti, podiel spoločníka verejnej 
 obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku 
 pri likvidácii spoločnosti a vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej 
 spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti je predmetom 
 dane u spoločníka - právnickej osoby ako súčasť základu dane podľa § 14.  

 
31. Sadzba dane z dividend pre FO je 7% .Sadzba dane z príjmov PO sa pre rok 2017 znižuje na 

21%( za rok 2016 sa bude platiť daň vo výške 22%) 
 Podiely na zisku (dividendy) a iné príjmy podľa § 3 ods. 1 písm. e) a g) a príjmy, ktoré sú 
 predmetom dane podľa § 12 ods. 7 písm. c) prvého bodu plynúce zo zdrojov v zahraničí sa 
 u fyzickej ako aj právnickej osoby zahrnú do osobitného základu dane, pričom u  fyzickej 
 osoby sa zdania sadzbou dane vo výške 7 % alebo 35 %. U právnickej osoby sa zdania len 

 v prípade, ak pôjde o príjmy plynúce od daňovníka z nezmluvného štátu § 2 písm. x), a to 
 sadzbou dane vo výške 35 %. 
 Zároveň sa znížila sadzba dane z príjmov právnickej osoby z doterajších 22 % na 21 %.   



 
32. Súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú (§ 17 ods. 19 písmeno b): 

 b) výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hnuteľnej veci, nehnuteľnosti, odplaty za 
 poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, 
 počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických 
 a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how) a odplaty za poskytnutie práva na 
 použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu, 
 pričom tieto výdavky (náklady) a odplaty zaplatené fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie 
 obdobie sa uznajú najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie 
 obdobie,  

 Dochádza k u vymedzeniu a spresneniu, že podmienka uznania výdavkov po zaplatení sa 
 aplikuje aj na odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu 
 priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, 
 plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know how) 
 a odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva 
 príbuzného autorskému právu. Uvedeným spôsobom sa posudzovalo uplatnenie týchto 
 odplát aj do účinnosti tohto zákona.(platí aj za rok 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



Dividendy 2016 a 2017 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Zdravotné poistenie 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10%(5%) 10%(5%) 14% 14% 14% *

minimálny vymeriavací základ * * * * * * * * 429,0 € 429,0 € * * * *

maximálny vymeriavací základ * * * * * * * * 51 480 € 51 480 € 51 480 € 51 480 € 51 480 € *

daň 19% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% *

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Zdravotné poistenie 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10%(5%) 10%(5%) 14% 14% 14% 14%

minimálny vymeruavací základ  * * * * * * * * 441,5 € 441,5 € * * *

maximálny vymeriavací základ * * * * * * * * 52 980 € 52 980 € 52 980 € 52 980 € 52 980 € 52 980 €

daň 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.Dividendy vyplatené v roku 2016 za roky 2011- 2015  (2011 , 2012 + 2013 až 2015)  majú   spoločný maximálny vymeriavací základ,ktorý sa vzťahuje na úhrn príjmov:

dividendy,príjem SZČO,zamestnanie,kapitálivé príjmy,ostatné príjmy.

 Ak mal napr. poistenec vysoký príjem  zo zamestnania a dostal dividendy, mohol mu vzniknúť preplatok pretože príjmy sa spočítajú a porovnajú s maximálnym vymeriavacím základom.

2.Dividendy vyplatené v roku 2017 za roky 2011-2016  (2011 , 2012 + 2013 až 2016) budú mať osobitný maximálny vymeriavací základ iba pre dividendy.

3. Dividendy za rok 2017 podliehajú zdanenie zrážkovou daňou  7%.Dividenda nepodlieha zdravotnému poisteniu.

výplata dividendy v roku 

2016

výplata dividendy v roku 

2017

dividenda za rok 

dividenda za rok 

Preddavok na ZP zrazí firma pri výplate dividend 

max 7417,20€

Preddavok na ZP zrazí firma pri výplate dividend 

max.7207,20€

Poistné  platí osoba  v 

ročnom zúčtovaní -

oznamovacia povinnosť 

Poistné  platí osoba  v 

ročnom zúčtovaní-

oznamovacia povinnosť 
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