
Zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou 

 

§ 16 ods. 1 písm. c)  

Príjmom zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou je 

príjem zo služieb vrátane obchodného, technického alebo iného poradenstva, z riadiacej a 

sprostredkovateľskej činnosti, zo stavebných a montážnych činností a projektov a podobných činností 

poskytovaných na území Slovenskej republiky, aj keď nie sú vykonávané prostredníctvom stálej 

prevádzkarne, 

 

§ 16 ods. 1 písmeno e) bod 10 

Príjmom zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou je 

príjem z úhrad od daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou a od stálych prevádzkarní 

daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorými sú odplaty za poskytnutie služieb 

obchodného, technického alebo iného poradenstva, za spracovanie dát, za marketingové služby, z 

riadiacej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti vo výške, v akej je táto odplata súčasne uznaná za 

daňový výdavok podľa § 19, 

 

Dôvodová správa 

V § 16 v ods. 1 sa dopĺňa desiaty bod, ktorý stanovuje, že za príjem zo zdrojov na území SR 

možno považovať aj úhrady od daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou a od 

stálych prevádzkarní daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou v prípade, že 

predmetné odplaty za poskytnutie služieb obchodného, technického alebo iného poradenstva, 

za spracovanie dát, za marketingové služby, z riadiacej činnosti a sprostredkovateľskej 

činnosti sú u týchto daňovníkov uznanými daňovými výdavkami.  
  

  

 § 16 ods. 1 písm. c)  § 16 ods. 1 písmeno e) bod 10 

Kedy?  Nerezident poskytuje služby na území 

SR. 

Nerezident poskytuje služby na území SR alebo 

v zahraničí rezidentovi SR alebo stálej 

prevádzkarni nerezidenta, ktorá sa nachádza 

v SR.   

Aké typy 

služieb? 

Všetky typy služieb.  Len vybrané typy služieb.  

Kto 

vykoná 

zrážku?  

Zrážku povinný vykonať každý bez 

ohľadu na to, či pôjde o súkromnú 

osobu alebo podnikateľa.   

Zrážku povinný vykonať len podnikateľ, ak si 

platbu za službu zahrnie do daňových 

výdavkov. Nebude sa týkať súkromných osôb, 

ktoré napr. absolvujú dovolenku v zahraničí. 

Aby sa nestalo, že niekto kto si na Bahamách 

objedná a zaplatí službu výživového 

poradenstva, bude musieť odviesť zrážkovú 

daň.   

 

 


